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Editorial
Quatro anos pelas Pessoas
Quando tomámos posse as antigas Freguesias (São José,
São Mamede, Coração de Jesus) não dispunham de muito.
Por isso, requalificámos e ousámos sonhar. Criámos
um Espaço Jovem, uma Mercearia Social, um Centro
Social, um Espaço de Apoio às Vítimas de Violência
Doméstica, entre muitas outras coisas. Em suma, criámos
alternativas para quem aqui vive, trabalha e nos visita.
Mas temos muito mais obra feita. Alguma, não pode
ter tradução na frieza dos números, mas encontra eco
nos sorrisos de quem nos aborda diariamente. Porque a
minha preocupação, a nossa preocupação, sempre foram
as Pessoas. Este foi o mote em 2013, “Por Santo António,
Pelas Pessoas” e este será sempre o enfoque da minha
política. Porque tudo começa nas Pessoas.
É por elas e para elas que fomos eleitos, para que Santo
António seja aquilo que todos desejamos: o coração
da cidade. Algo que só foi possível com uma equipa
dinâmica e conhecedora das realidades da Freguesia, que
procurou cumprir, com total empenho, aquilo a que se
propôs fazer.
Trabalhámos afincadamente para que sentisse, em pleno,
uma diferença para melhor.

“

Trabalhámos afincadamente
para que sentisse, em pleno, uma
diferença para melhor.

”

A maior conquista é sentir que Freguesia de Santo
António está viva, está no mapa e é hoje uma Freguesia
com caráter e personalidade vincados, no seu coração e
no de Lisboa.
Acreditamos ter cumprido todas as promessas que
levaram a que você nos elegesse. E é o resumo desse
trabalho feito, dessa entrega e dessa ambição, que, aqui,
presto contas.
Um abraço amigo,

Vasco Morgado
Presidente da Freguesia de Santo António
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Santo António Solidário
Devolver a dignidade a quem habita
na Freguesia Santo António marca
o trabalho da minha equipa. Sempre
disponível, a trabalhar em contínuo
que encontrou as respostas no fácil,
no possível e no que parece difícil.
Trabalhámos para ter, dar e fazer
acontecer colocando a Pessoa no centro,
devolvendo a Dignidade e lutando por
Todos, para que Todos tenham igualdade
desejada. Fomos por isso pioneiros na
Ação Social, sobretudo nos projetos que
agora apresentamos.

Centro Social Laura Alves
O

nome presta homenagem à minha avó, a atriz Laura
Alves, e desde julho de 2011, que funciona como um centro
polivalente para apoiar a população da Freguesia, na Calçada
do Moinho de Vento, nº2.
Os serviços diários disponíveis vão desde o refeitório,
lavandaria e instalações sanitárias, para além dos mais
variados programas lúdicos (expressão dramática, plástica,
corporal, alfabetização, iniciação à informática, entre outros).
O centro cede ainda espaço a algumas empresas do Núcleo
Criativo de Santo António e departamentos da Freguesia.
Refeitório

140 refeições diárias

,

entre almoços no local e apoio domiciliário. E é pelas mãos
da Célia Anjos que as refeições são preparadas. Consoante
depois as condições socioeconómicas de cada utente, as
refeições são pagas ou gratuitas.
Todo o serviço é articulado de forma que seja possível servir
refeições no centro e em casa.

Lavandaria

Qualquer pessoa pode usufruir do serviço de limpeza de
roupa da lavandaria do centro social, onde existe uma tabela
de preços definida. No entanto, se em causa estiver uma
população carenciada, este serviço é gratuito. As roupas
podem mesmo ser recolhidas e entregues de volta nas
habitações dos utentes, através do Vassouras & Companhia.

Casas de banho adaptadas

Sabia que...
O refeitório está com uma nova cara desde o dia 11 de maio
de 2017. Abrimos portas à iniciativa RED Day da imobiliária
norte americana Keller Williams (KW) onde cerca de 30
colaboradores pintaram e contribuíram com mobiliário para
o Refeitório Social.
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O centro social possui duas casas de banho adaptadas, nas
quais os idosos podem fazer a sua higiene pessoal, com
o apoio dos membros do Vassouras & Companhia. Estas
instalações são essencialmente dirigidas a pessoas que não
têm equipamentos sanitários em casa.

Salão de eventos

A Freguesia cede também o salão do Centro Social Laura
Alves para a realização de reuniões de condomínios,
formações, entre outros eventos.

Santo António Solidário

Vassouras & Companhia
A

qui procuramos ajudar as pessoas com mais de 65 anos
que vivem em situações de dependência ou isolamento na
Freguesia, como entidade de primeira linha que somos, fomos
construindo respostas específicas para estas situações.
As ajudas abrangem o auxílio na higiene pessoal e do lar,
tratamento de roupa no Centro Social Laura Alves, ao
acompanhamento nas deslocações diárias (tais como idas
ao médico, supermercado, farmácia, missa), a pequenas
reparações nas habitações e ao próprio convívio, essencial
para combater a solidão.

Sabia que...
Ajudámos a equipa deste projeto, que é a alma do mesmo, a
encontrar uma profissão a ajudar os outros. Criámos por isso
postos de trabalho e ainda conseguimos apoiar diariamente mais de

300 agregados
familiares
Hoje por eles, amanhã por nós!

Não pretendemos substituir nem desresponsabilizar a
família. Todos os casos são avaliados pelo Departamento de
Ação Social na perspetiva de inclusão familiar.
A brigada de apoio deste projeto é composta por uma equipa,
entre os 36 e os 53 anos, que ajudámos a voltar à vida ativa.
Neste momento o Vassouras & Companhia conta com 12
colaboradores que prestam apoio a mais de 120 pessoas.
É de destacar que este programa foi finalista no Prémio
Europeu no âmbito do Ano Europeu do Envelhecimento
Ativo e da Solidariedade Intergerações.
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Santo António Solidário
Espaço Júlia
N

uma outra vertente, a do combate à violência doméstica,
temos o Espaço Júlia – RIAV (Resposta Integrada de Apoio
à Vítima) único equipamento no país onde se concentram
técnicos de ação social e agentes da PSP para dar uma
resposta integrada de apoio às vítimas deste flagelo chamado
“violência doméstica”.
A funcionar 365 dias por ano, 24 horas por dia, possui
dois gabinetes, um espaço dedicado às crianças e tem, para
além da intervenção direta, competências na promoção
de atividades de carácter preventivo e pedagógico na
comunidade local.
As instalações encontram-se junto à entrada do Hospital
Santo António dos Capuchos, tendo uma entrada
independente como forma de assegurar a privacidade, o
conforto e a segurança devidas às vítimas deste tipo de crime.
Está estruturado para a área da Primeira Divisão da PSP, das
Freguesias de Santo António, Arroios, Santa Maria Maior e
Misericórdia.
Uma cooperação entre a Freguesia de Santo António, o
Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança
Pública e o Centro Hospitalar de Lisboa Central que, desde 27
de julho de 2015, já deu resposta a mais de

1.500 casos

daqueles que precisam de voz em momentos onde o silêncio e
a violência parecem ser o único companheiro.
Um espaço cujo investimento foi pouco mais de 30 mil euros.
Localização: Alameda Santo António dos Capuchos
Contatos: 210179284

Sabia que...
O nome deste equipamento - Espaço Júlia - é uma
homenagem a Júlia, idosa que vivia nesta mesma rua e
que no dia 25 de setembro de 2011, aos 77 anos, num ato de
violência doméstica, foi assassinada pelo marido, com quem
estava casada há mais de 30 anos.
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Santo António Solidário

VALOR Humano
U

m projeto único e diferente que apresentámos no dia
14 de abril de 2016 como o primeiro mercado social com
direito a moeda própria – Mercearia Social VALOR Humano.
Uma iniciativa desenvolvida com o apoio da Fundação PT e
com a mediação da Social Mind com o objetivo de apoiar as
comunidades na sustentabilidade e dinamização de projetos
sociais.
Exclusivamente dirigida aos cidadãos da Freguesia com
condições socioeconómicas sensíveis, identificados pelo
nosso Departamento de Ação Social, aqui é possível escolher
bens alimentares, vestuário, produtos de higiene pessoal,
artigos puericultura, entre outros.
A aquisição dos bens é efetuada, na Calçada do Moinho de
Vento, nº3, através de créditos especiais, “Santo António”
(moeda virtual criada para esta mercearia) e não euros,
atribuídos aos cidadãos de acordo com o agregado e as
condições de cada família.
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A sustentabilidade da loja, a funcionar de segunda a
sexta (10h às 18h), é garantida pelos acordos de parceria
estabelecidos pela Freguesia com comerciantes locais
e permite evitar o desperdício alimentar, aumentar a
autoestima de cada beneficiário, procurando dignificar o
apoio social.
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Uma forma de ir mais além do que a regular oferta de cabazes
adaptada às necessidades de cada família da Freguesia de
Santo António para que a dignidade rime com solidariedade.

Y

anto

nota_s

CM

AF.pdf

io1_
_anton

1

16

08/04/

17:37

C

MY

M

CY

Y

CMY

CM

K

MY
C

CY

M

CMY

K

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Sabia que...
Na Mercearia Social VALOR Humano já dispensámos

19.060 produtos
Recebemos doações de mais de

13.000 bens

(num valor comercial de 32.350 €)
E porque aqui os bens pagam-se em “Santo Antónios”, já

24.780 notas
600 famílias
1.240

recebemos

Tudo num total de mais de
e

pessoas auxiliadas
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Santo António pelos Nossos

Programas de Vida Ativa
No que diz respeito à idade de Ouro desenvolvemos

diversas atividades nestes últimos quatro anos. E após a
reorganização administrativa das Freguesias, de que a nossa
é um exemplo, o programa Verão Sénior foi repensado para
que pudesse satisfazer todos os interessados. O resultado
não podia ser melhor. Ir a banhos, passear pelo areal ou
ler o jornal na esplanada, foram sempre escolhas possíveis
durante uma semana em idas à praia do Tamariz. As tardes,
com almoço incluído, eram repletas com atividades lúdicas.
Com o bom tempo ainda no horizonte criámos outro
programa: as Viagens Seniores. Desta vez mediante a
análise do IRS, os seniores comparticipam no pagamento
das actividades mas com tudo incluído. Já foi possível
proporcionar uma semana no Hotel Golf Mar do Vimeiro,
em Torres Vedras (2014), no Resort Be Live Family Palmeiras
Village, no Algarve (2015). E em 2016 levantaram-se outros
voos até à Peróla do Atlântico: a ilha da Madeira, uma
forma encontrada pela Freguesia para ajudar a revitalizar
o Turismo no arquipélago após os trágicos incêndios. O
mandato termina com a viagem aos Açores.

Sabia que...
Nas Férias Seniores da nossa Freguesia participaram mais de

300 pessoas

Usufruiram dos Passeios Seniores mais de

1.350 pessoas

No Verão Sénior inscreveram-se mais de

500 pessoas

As Viagens Seniores, de 4 ou 5 dias, foram a destinos tão
variados como Madeira, Açores e, aberto a todos, Roma,
participando mais de 200 pessoas
Participaram nas idas ao Teatro e Cinema mais de

700 pessoas

Quebrar o isolamento foi sempre o objectivo, proporcionando
para isso tempo de qualidade e de convívio. E para isso
muito contribuíram os nossos Passeios Seniores com idas
a Alcobaça, Sesimbra, ao Santuário de Fátima – Nazaré, a
Almada – Setúbal, à Ericeira e Évora.
Mas não só de passeios vive este Programa de Vida Activa.
Esta é uma Freguesia ávida de cultura, por isso muitas foram
as idas ao teatro (República das Bananas, Juro, Noivo por
Acaso, Raposas, Vanya Sonia Masha Spike, entre outros) e ao
cinema (FESTiN, Indie e outros). Procurando mostrar que a
vida tem muito mais para ser vivida.
Ajudamos ainda alimentar a mente com a Universidade
Sénior de Santo António de Lisboa (USSAL) que, desde
outubro de 2014, a funcionar no Largo de São Mamede nº7,
permite aos seniores partilharem saberes, experiências de
vida e a criar laços solidários.
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Santo António pelos Nossos
Educar para o futuro
E

stamos conscientes que a Educação é o pilar de uma
sociedade com a nobre tarefa de preparar novas gerações.
E esta Freguesia tem dois locais onde essa tarefa é levada
a cabo desde o Jardim de Infância até ao final do Ensino
Básico com as Escolas Básicas do Primeiro Ciclo e Jardins de
Infância Luísa Ducla Soares e São José.
Por isso melhorar as condições destas escolas, que estão sob
a nossa gestão, foi uma premissa atingida.
O ano letivo de 2014/2015 começou com mais condições
na EB1/JI Luísa Ducla Soares com melhoramentos a nível
interno e externo. A fachada foi requalificada, a porta de
entrada pintada e substituído o chão de uma das salas.
No ano letivo seguinte (2016/2017) foi a vez da EB1/JI São José
com trabalhos que incidiram sobretudo em recuperações,
pintura e limpeza nas salas de aula, casas de banho, passando
pelo recreio.

Novo Parque Infantil

Os cerca de 225 alunos da Escola Básica / JI de São José
receberam da Freguesia de Santo António um novo parque
para aproveitarem os tempos de intervalo.
O espaço recebeu um chão novo e mais seguro bem como um
escorrega mais apto para as brincadeiras das crianças.

Novos Equipamentos Informáticos

Conseguimos equipar a EB1/JI Luísa Ducla Soares e EB1/
JI S. José com computadores. Primeiro no ano de 2014
onde a Freguesia de Santo António colocou equipamentos
informáticos em todas as salas de aula. Depois em 2016
onde entregámos, na Escola Básica de São José, um novo
computador e impressora para apoiar crianças com
necessidades educativas especiais.

Kits Escolares

O início de cada ano letivo foi sempre marcante para o
Departamento de Educação que arduamente e com muita
imaginação preparou os Kits de Boas Vindas para os alunos
das Escolas Básicas Luísa Ducla Soares e São José.
Um gesto de entrega que fiz questão de repetir ao longo deste
mandato para com aqueles que são o futuro desta Freguesia.
E assim proporcionarmos um melhor aproveitamento ao
longo do ano ajudando a minimizar os custos das famílias.

Sabia que...

100 mil euros
23 mil euros

Investimos mais de
em obras de requalificação das escolas e mais de
da EB1/JI São José.

no novo parque infantil

Desde o início do mandato entregámos mais de

2.000 Kits Escolares
12

Santo António pelos Nossos

A

s famílias sentem cada vez mais a necessidade de uma
maior amplitude por parte do horário de funcionamento
das escolas, para além da componente letiva estabelecida.
Fora das horas letivas, a nossa preocupação foi garantir o
compromisso com os Encarregados de Educação que confiam
as suas crianças à nossa gestão da Componente de Apoio à
Família (CAF) e Atividades de Animação e de Apoio à Família
(AAAF).
O Departamento de Educação da Freguesia de Santo António
assumiu o comando destas atividades, bem como todas as
interrupções letivas foram asseguradas com um leque de
atividades e programação diária para que as crianças e os
jovens passassem o tempo livre de forma divertida e lúdica.

Uma nova melodia

Apostámos na educação musical com o projeto “Com Arte
– Oficina de Expressão Dramática, Música e Movimento”,
desenvolvido pelo Foco Musical. Que visa sensibilizar as
turmas do 1º e 2º ano do Primeiro Ciclo da EB1/JI Luísa
Ducla Soares e EB1/JI S. José para a música enquanto arte,
promovendo a sensibilidade auditiva, rítmica e melódica.
Mesmo quando este deixou de ser financiado na sua
totalidade pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), a
Freguesia de Santo António apoiou financeiramente esta
iniciativa sentindo a importância, desde a primeira hora
deste projeto, para alunos, professores e pais.

Exercitar mentes e corpos

A importância de manter mente sã em corpo são, encontra
eco nas propostas desportivas que temos, desde cedo no
percurso escolar . O mesmo será dizer, desde o Jardim-deInfância que as nossas crianças têm várias modalidades para
escolher, como: Natação, Yoga e Judo. Em média, por ano
letivo, cerca de 50 crianças praticam uma destas modalidades.

Épocas festivas apoiadas

Gostamos de frisar datas onde os afetos e o convívio são,
igualmente, palavras-chave. Muitas das crianças que
frequentam os nossos estabelecimentos de ensino, estão
institucionalizadas. Por isso, é importante dar-lhes algumas
referências de datas e momentos onde as relaçações
humanas no seu melhor possam ser exaltadas. Exemplo
disso, é o Magusto - em que a Freguesia apoio com castanhas
e bebidas; e o Natal - altura em que todos recebem prendas
para colocar no "sapatinho" em clima de festa familiar.

Ajudar Pais, ajudando os Filhos

Uma das grandes dificuldades sentidas pelos encarregados
de educação, no que à Escola de São José se refere, era
o estacionamento. Assim, em conjunto com as famílias
elencámos uma solução: dois monitores auxiliam os pais na
tarefa de os irem buscar aos automóveis e os deixarem nas
suas salas e na hora de saída fazerem o processo inverso.
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Santo António pelos Nossos
Apoio ao Comércio Local
A

equipa que trabalha diariamente só pode melhorar
se tivermos a maior informação possível de todos os que
connosco partilham a Freguesia de Santo António. Por isso
a importância de estarmos mais perto dos comerciantes
através de eventos de promoção local como foi o caso do
Vogue Fashion's Night Out (8 de setembro de 2014), Santo
António À La Carte (24 a 30 novembro de 2014), Castilho
PinkFame (27 de maio de 2015), o Natal de Chocolate, levado
a cabo pela Associação de Comerciantes da Rua Castilho (28
novembro de 2015) e a quarta edição Natal na Rua Castilho
que se associou na recolha de alimentos para a Mercearia
Social VALOR Humano, tornando este evento mais solidário.
Apostámos também na formação e sensibilização de
modernizar os negócios locais através de workshops:
“Tendências de Comércio e a Importância do Visual
Merchandising” (17 de abril de 2015), “Vitrinismo – A Montra”
(19 de novembro de 2015), “Vitrinismo – O interior da Loja”
(26 de novembro de 2015) e na Preparação do 1º Concurso
de Montras de Natal (11 de novembro de 2016). Tudo isto
só possível com a parceria da União das Associações de
Comércio e Serviços (UACS), da Escola de Comércio de Lisboa
(ECL), da Associação Passeio Público (APP) e da Associação de
Comerciantes da Rua Castilho (ACRC).

Freguesia com mais cor

A cada Natal a Freguesia foi ganhando uma nova vida e cor
com as luzes de Natal. Há medida que o dia dava lugar à noite,
as várias ruas da Freguesia foram sendo iluminadas para
celebrar o Natal e apoiar o comércio local. Ao som de músicas
natalícias e para aquecer os presentes, a Freguesia de Santo
António ofereceu sempre chocolate quente.

Selos de Tradição e Inovação
na Magazine Santo António

Percorremos esta Freguesia à procura de estabelecimentos
locais onde ainda se sente a tradição nos espaços, nos
produtos bem como na forma como as pessoas atendem.
Pessoas que fazem destes sítios, lugares únicos na Freguesia.
Por outro lado, quem palmilha estas ruas, sabe que a
inovação tem crescido há medida que fomos falando com
jovens empreendedores, com vontade de investir bem no
coração da Cidade. Sonhos, ambições, tradições que ao longo
deste mandato demos voz para que o comércio de rua não cai
no esquecimento.
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Santo António por Todos
Estamos localizados no coração de uma
das artérias mais bonitas da cidade de
Lisboa, com recantos de vista excecional
sobre o Tejo e restantes colinas. Esta
dimensão territorial lança-nos desafios
para os quais se torna necessário
mediar as políticas a implementar, para
responder, a quem fez de Santo António
o seu espaço de família e habitação; e aos
que fazem de Santo António um espaço de
trabalho, lazer, convívio, passeio, estadia
esporádica a curto e longo prazo.

fotografia: José Frade

É para Todos que trabalhamos. Porque
neste Todos está, também, quem somos e
queremos ser.
Parque Mayer: Memória Artística,
Ensino Renovado

Os Projetos
O

s mandatos são, igualmente, feitos de Projetos - que
podem não sair do papel. É essencial que se perceba que, por
mais vontade que tenhamos em executar, muitas vezes, nos
deparamos com forças de bloqueio que se assumem maiores
que a necessidade de mudança que temos para o território e
para as suas Pessoas.
No decorrer deste mandato, deparámo-nos, em duas
ocasiões-chave, com essa realidade referente a planos que
considero serem estruturantes e de máxima importância
para a vitalidade da Freguesia. Trata-se dos Projeto do Parque
Mayer e do Mercado do Rato.

Mercado do Rato: uma montra de excelência
Ecletismo, portugalidade, lusofonia, dinamismo, tradição e
inovação são os ingredientes que condimentam o projeto
para um Mercado do Rato aberto a todos. Em convergência,
com as tendências nacionais e estrangeiras, de recuperar
estes espaços de eleição mercantil em locais de identidade
reinventada e mais abrangente, o projeto do Mercado do
Rato apoia-se num programa alargado ao comércio, vida
social e cultural. Na área, coabitariam espaços de produção
própria de produtos, eventos culturais e gastronómicos, agroincubadora e muito mais.

Todos sabem da minha ligação afetiva e familiar com o
Parque Mayer.
Saber que somos a Freguesia com mais casas de espetáculo
que, na maioria, se encontram abandonadas, é para mim
causador de grande revolta!
O Parque Mayer – outrora o centro de culturalidade onde se
misturavam, sem preconceito, anónimos e a elite cultural e
política - tornou-se o ícone do estado de degradação do Teatro
e das Artes em Portugal.
O projeto de renovação que temos para o recinto assenta
em três pilares fundamentais: a história, a oferta cultural e
a educação artística. O nosso intuito seria recuperar a alma
de um espaço onde as artes andem de mãos dadas com a
população de Lisboa, onde se mergulhe na história do Teatro
e do Brinquedo, através dos museus temáticos, e onde a
influência, daquilo que se cria dentro do Parque, trespassasse
os seus muros, onde as gerações se entrecruzariam e
partilhariam estórias e saberes.

Sabia que...
O nosso Projeto para o Parque Mayer contempla:
5900 m2 para Escola Superior de Teatro e Cinema
4335 m2 para Museu do Teatro
3700 m2 para Ensino de Música
380 m2 para Ensino da Dança
200 lugares de estacionamento
Capacidade do Auditório Comum: 100 pessoas
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Inciativas por Todos
A

lista de iniciativas que temos elencado tem sido infinita
e cumpre a transversalidade de domínios que quisemos
dinamizar na Freguesia. Muitos desses eventos acontece
graças a parcerias estratégicas com entidades que estão no
território e que nos ajudam a cruzar várias áreas de interesse.
Santo António é favorecido por ter no território entidades
políticas de relevância que encontram em nós um parceiro
de boas relações diplomáticas e económicas. Exemplos
disso, foram: com a Embaixada da Bélgica, o assinalar do Dia
da Bélgica em Lisboa com o evento Da Bélgica para Santo
António; com a Embaixada da Austrália apoiámos o Colóquio
“Investir na Austrália” e Assinalámos do ANZAC Day
junto à estátua aos Combatentes da Grande Guerra; com
Embaixada da Dinamarca proporcionámos Ópera para Todos
no Jardim do Torel e ouvimos o Coro Feminino Klarup Girls'
Choir, na Igreja de São José Carpinteiro; com a Embaixada
do Chipre organizámos a apresentação do País na CasaMuseu Medeiros e Almeida

Ir a Roma e ver o Papa

Foi uma das muitas viagens que foram disponibilizadas pela
Freguesia. Visitaram connosco, a cidade eterna, mais de 50
pessoas - que viveram ainda um momento único: a visita ao
Papa Francisco, que nos recebeu em audiência coletiva no
Vaticano.

O Baile de São Valentim

Tornou-se já uma tradição. Quisemos aproveitar a data que
comemora os enamorados – 14 de fevereiro - e ter mais uma
oportunidade para celebrar os afetos e colocar, uma vez mais,
a Freguesia de Santo António bem no coração dos eventos
da cidade. Músicas românticas ao som dos “The Jukeboxer's”
(uma banda de covers) convidam todos (casados, solteiros,
comprometidos, tenham a idade que tiverem) a uma animada
noite naquele que já é o baile mais romântico do ano. O local
– o Museu de História Natural - foi escolhido a preceito para
relembrar o ambiente e os romances de outros tempos. Mais
de 1.200 pessoas, ao longo das quatro edições, vieram passar
um serão romântico na nossa companhia.

Arraial de Santo António

O santo que dá nome à Freguesia, também não podia
ser esquecido numa altura em que a cidade tem cheiro a
manjericos e sabor a sardinha assada! Vinte e seis anos
depois, recuperámos o Arraial de Santo António e fizemolo regressar à Praça da Alegria. Em quatro anos, centenas
de milhar de cidadãos, nacionais e estrangeiros, cruzam o
espaço em busca do melhor arraial da cidade.

Magusto

Outro evento, que pretende assinalar uma data tipicamente
portuguesa (Dia de São Martinho) repete-se a cada
novembro. O Magusto de Santo António encontrou na Praça
da Alegria um local de eleição para finais de tarde de convívio
ao sabor da água pé, do porco no espeto e das castanhas
assadas.
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Feir'Alegria

Tem sete anos e agora um espaço renovado para receber
associações culturais e feirantes, que queiram divulgar o seu
negócio. Todos os primeiros e terceiros fins-de-semana do
mês, a praça ganhou uma nova vida com a Feira que é uma
Alegria.

Mercado do Bem- Estar

O stress invade as nossas vidas e, no centro da cidade, isso
faz-se notar ainda mais. Por isso, decidi que deveríamos ter
um mercado onde o bem-estar fosse celebrado. Quisemos que
as pessoas tomassem contacto mais direto com as ofertas
do que de mais saudável se faz na Freguesia: ateliês de
maquilhagem ou de cozinha biológica, usufrua de massagens
gratuitas e aulas de Fitness e Yoga IOGA para todos.

Matinés Dançantes

Uma vez por mês, convidamos todos a irem sacudir as
tristezas nas Matinés Dançantes, que têm ponto de encontro
no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários Lisbonenses.
Entre as 15h e as 18h, jovens e menos jovens, entre as duas
dezenas, dançam ao som dos sucessos que fazem aquecer os
bailaricos. O que pode parecer fútil para uns, é um momento
de quebra de solidão para outros. Estas matinés são pontos
de encontro de, mais uma vez, afetos, para Todos!

Cinema no Verão

Quase todos gostamos das noites de verão e somos fãs
incondicionais de cinema. Quisemos aliar estas duas paixões
e convidar as pessoas a visitarem dois dos mais belos espaços
que temos na Freguesia: o Jardim do Torel e a Jardim das
Amoreiras, para poderem ver e rever clássicos da 7ª arte, ao
ar livre e de forma gratuita. Mais uma vez, a democratização
da cultura e a promoção dos espaços da Freguesia para todos
esteve bem patente neste projeto cujo sucesso tem sido
garantido a cada verão que passa.

Mercado da Música Independente

Muitos são os que sonham com uma carreira musical,
temos inclusivé na Freguesia exemplos de grupos que aqui
nasceram e têm, hoje em dia uma carreira de sucesso, como
Os Capitão Fausto. O Mercado de Música Independente
abre, anualmente, as portas a novos talentos ao promover
um espaço de diálogo entre as editoras (havendo sempre
uma editora independente internacional representada) e o
público.

Viagem no tempo à Revista do Parque Mayer
Não é segredo o carinho especial que temos pelo Parque
Mayer. Nas exposições “Revista ao Parque” (que decorreram
em 2014 e 2015) criámos um evento onde fosse recriado o
ambiente que se vivia nos quatro teatros do parque: Maria
Vitória, Variedades, Capitólio e ABC. Foi uma espécie de
viagem no tempo, onde os visitantes puderam visitar os
cenários, adereços, e verem os fatos de revista, programas e
outras curiosidades. Desta forma quisemos dar a conhecer
(e a relembrar)o grande palco da revista à portuguesa que é
aqui bem no coração da cidade!

Sabia que...
Não deixámos de assinalar algumas datas especiais como:
o Natal com uma Vila Alegria (2014 e 2015) onde conseguimos
angariar mais de 2.000 brinquedos para a Associação
Entrajuda, A Todos Um Bom Natal com dois espéctáculos
para crianças e seniores (2015) Noite de Natal com Coro
Juvenil de Lisboa (2016), o Dia Mundial do Livro com as
iniciativas Um dia num Livro (2015) e Esqueça um Livro,
espalhe conhecimento (2017), o Dia Internacional da Mulher
que "vestimos" a Avenida da Liberdade de cor de rosa (2015)
e em todos os anos oferta de flores e lembranças, Dia da
Árvore e da Poesia no Jardim das Amoreiras (2015) e Dia da
Árvore nas Escolas com distribuição de bolbos de flores e
alerta para a proteção do Ambiente (2017), Dia do Pai e da Mãe
com oferta de jogos e cadernos.

MAGAZINE TRIMESTRAL - FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO
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Polidesportivo do Passadiço e Escolas
Desportivas da Freguesia: ao serviço do
Desporto
Lembram-se do Polidesportivo do Passadiço? Anos de abandono
levaram à degradação daquele espaço, que chegou a ser o
primeiro recinto desportivo de algumas das modalidades do
Sporting Clube de Portugal. Quisemos que o espaço recuperase a glória dos outros tempos e pudesse ser um local de eleição
para para a prática, individual ou coletiva, do Desporto.
Requalificámos o espaço e abri-mo-lo às coletividades e aos
moradores, porque equipamentos destes são fundamentais
para o desenvolvimento local e das comunidades. A renovação
do Passadiço levou a um nova designação – Campo de Jogos
Urbano Martins - e assim homenageou-se quem, durante anos,
tomou conta daquele espaço.
Desta forma , o próprio projeto Escolas Desportivas
encontrou um espaço para os diversos torneios que tem
implementado, em modalidades como o Futsal e Minibásquete,
onde centenas de jovens atletas mostram o seu talento.
Participámos nas várias edições das Olisipíadas com a Escola
de Futsal de Santo António e o apoio ao Grupo Desportivo
"Os Lâncias".

À descoberta de Santo António: passeios
culturais para toda a família
Quantas vezes caminhamos pelas ruas da Freguesia e
desconhecemos a riqueza arquitetónica, cultural e histórica
do que nos rodeia? Valorizando o nosso Património,
conseguimos potencializar os recursos económicos e sociais
que possam daí advir. O Turismo, quando pensado de forma
sustentada, é um aliado das comunidades.
A pensar nisto, e numa vertente mais lúdica, surgiram os
cinco Passeios Culturais “À Descoberta de Santo António”.
Em parceria com o Centro Nacional de Cultura, fomos
(re)descobrir os tesouros escondidos nos mais de 50 km
percorridos e 10 horas de lições de História. A par disso,
promove-se o tempo de lazer em família e estreita-se a
identidade com a Freguesia.

Sobe e Desce: a melhorar a mobilidade
entre colinas

Sabia que...
As obras no Passadiço totalizaram um investimento de mais
de 25.000 euros e com isso ganharam 37m x 19m de superfície
de jogo (piso Sport Court Power Game), 2 balneários, 222
lugares sentados.
Tendo já recebido mais de

8000 utentes
400 Torneios
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Tarefas diárias, como ir ao Supermercado, à Farmácia,
Médico, Hospital, Polos da Freguesia ou até a uma aula de
Natação podem-se tornar mais cansativas e complicadas,
sobretudo, se falarmos de pessoas que têm dificuldades de
mobilidade ou não têm transporte próprio. Para todos eles,
surgiu o Sobe e Desce - um transporte gratuito que percorre
toda a freguesia, de 2ª a 6ª feira, entre as 8h e as 13h. Se não
for freguês também o pode usar, basta conhecer o seu trajeto
e, com um aceno de mão, pedir para parar. Porque, se a descer
todos os santos ajudam, a subir só mesmo com a carrinha
de Santo António! Nos 730 dias, a subir e descer, percorreu
43.800 km, numa média de 60 km/ dia, transportando mais
de 3.650 pessoas.

Santo António por Todos

Espaço do Cidadão e do Freguês: assistência
na era digital

Biblioteca Cosmelli Sant'Anna: um espólio
para consulta de todos

Tudo num só espaço e acessível a todos - foi esta a lógica
da abertura do Espaço do Cidadão e do Freguês, no Polo da
Alexandre Herculano.
O Espaço do Cidadão acaba por ser uma extensão dos
serviços mais relacionados com a administração pública
central. Vem dar resposta à política de modernização e
simplificação administrativa que temos vindo a desenvolver
na Freguesia de Santo António, onde o uso de ferramentas
online são, cada vez mais, uma realidade.
No mesmo local, funciona o Espaço Freguês, onde
são tratados todos os assuntos relacionados com o
Licenciamento, além do atendimento geral da Freguesia de
Santo António.

Durante mais de sete anos, o antigo edifício da Freguesia
de Freguesia de S. Mamede albergou o espólio literário
do Arquiteto Cosmelli Sant’Anna – que viria a dar nome à
Biblioteca. Conta-se, neste acervo, um valor inestimável de
obras nacionais e estrangeiras ao qual fomos acrescentando
mais livros, angariados ao longo dos anos, totalizando mais
de 7000 obras. Toda esta riqueza precisava de uma casa nova!
Conseguimos trazer a BACS agora para um local condigno
para a promoção do livro e da leitura. Com casa nova, as
dinâmicas vão-se renovar, dando-lhe vida nova e trazendo
a si inúmeras atividades, como o Canto do Conto e o BACS
Arte – espaço de exposição que já recebeu mais de 25 artistas
/ exposições. Tudo a pensar em si e em todos. Tenha a idade
que tiver!

Canto do Conto

Todos nos devemos lembrar de, em criança, passar horas
a fio a ouvir os avós a contarem histórias. O projeto Canto
do Conto ao fim da tarde, recorda esses momentos. Por
isso, quisemos manter o projeto - que teve início na extinta
Freguesia de São Mamede. Todas as segundas quintas-feiras
de cada mês, convidamos as famílias, com crianças em idade
pré-escolar e jardim de infância, a fantasiar em redor de um
livro e das suas aventuras. De forma gratuita, os mais novos
ouvem o conto e, no final, desenvolvem uma atividade de
expressão plástica, cinéfila ou musical inspirada na história.
Quisemos que o gosto pelo livro e pela leitura fosse
promovido desde cedo. E se com ele podermos promover
bons momentos em família, melhor!

Um novo mundo - A BACS nas Escolas

A leitura tornou-se um vício saudável nos recreios das duas
Escolas Básicas da Freguesia. Desde setembro de 2016 que
o Passaporte de Leitura invade todos os meses as salas de
aula de São José e Luísa Ducla Soares disponibilizando livros
novos, novidades editoriais, livros de leitura aconselhada,
para cada ano escolar, e coleções da preferência das crianças.
Com este projeto pretende-se que as crianças levem um livro
para casa durante um mês para o lerem e relerem as vezes
que quiserem. Na visita seguinte poderão trocá-lo por um
novo à sua escolha. Também o projeto Maratona de Leitura
nas escolas que já vai na sua terceira edição acontece no
ãmbito das comemorações do Dia Internacional do Livro
infantil no sentido de alertar para a importância da leitura e
do livro para o desenvolvimento mais salutar das crianças.

Sabia que...
A BACS tem dois projetos dirigidos às Escolas da Freguesia:
a Maratona de Leitura, que já conta com três edições e o
Passaporte de Leitura, que totalizou

684 livros lidos
265 crianças

por

entre os 6 e 10 anos

Por outro lado, o Canto do Conto já levou 33 livros/histórias
a mais de

9.000 crianças
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Espaço Público: Mais Mobilidade, Mais
Segurança e Mais Conforto
A Freguesia é um organismo vivo, em que os espaços se
deterioram e onde há constante necessidade de os manter
limpos, arranjados e com as condições necessárias para serem
usufruídos por toda a população.
Estar no coração de Lisboa, significa estarmos, igualmente, no
epicentro: da curiosidade turística, da azáfama do comércio,
da loucura dos serviços, do trânsito de quem aqui trabalha e
da alegria das festas.
Ou seja, temos de cuidar dos espaços públicos onde vivem os
12.000 habitantes efetivos da Freguesia aos quais se somam
os mais de 200.000 que aqui trabalham, diariamente, fora os
que nos visitam.
Tudo isto desgasta a cidade e as suas infra estruturas, ao
mesmo tempo que a mantém viva.
Todos os dias lutamos para que a Freguesia tenha Mais
Mobilidade, Mais Segurança e Mais Conforto! Isto implica
intervenções constantes ao nível de calcetamento e
abatimentos, colocação de pavimento antiderrapante,
calcetamento de tampas de visita, nivelamento de
pavimentos e caldeiras, reafixação de pilaretes, sinais
verticais e guarda corpos, reposição de baias e requalificação
de lancis nos 150 arruamentos que todos temos para
calcorrear e que nós temos de cuidar, de forma diária e
rotineira.

Espaços Verdes: usufruir do verde no
coração da cidade
Temos sob a nossa gestão 15 espaços verdes totalizando
31.512 m2, cuja manutenção está entregue à Freguesia, por
transferências de competências, desde 10 de março de 2014.
Um parêntesis aqui para salvaguardar que com esta efetiva
transferência, não recebemos os meios (físicos e económicos),
capazes de assegurar a manutenção dos espaços da forma
eficaz e condigna que eles merecem. No caso da Avenida
da Liberdade, a competência acabou por regressar para a
Câmara Municipal de Lisboa devido a estas fragilidades.
Embora ainda se tenham efetuados algumas intervenções,
sobretudo nos lagos, enquanto estava na nossa posse.
Os Espaços Verdes são locais da máxima importância para a
vivência em comunidade: quero que sejam espaços vivos, de
convívio, lazer e afetos para quem os frequenta.
O nosso trabalho passa, sobretudo, por garantir a poda,
rearborização, limpeza e boas condições dos relvados.
Neste campo, destacamos algumas obras de fundo realizadas:
Praça da Alegria (Jardim Alfredo Keil): intervimos em todo
o espaço ao nível da reparação e limpeza, sobretudo do lago
que foi impermeabilizado e limpo. Colocámos ainda uma
nova placa toponímica com o nome do espaço e procedemos
ao início das obras de instalação do Parque Infantil;
Jardim das Amoreiras (Jardim Marcelino Mesquita):
trata-se de uma obra necessária há já algum tempo porque
havia urgência na intervenção ao nível de árvores em risco
de queda, da calçada que apresentava mau estado e do
mobiliário urbano degradado. Esta obra foi feita de forma
faseada e contemplou o arranque de cepos e eventual
abate de arvoredo em risco de queda, intervenção na
calçada, reconstrução de caldeiras, reparação de valetas,
repavimentação e levantamento do pavimento, reparação e
reposição do mobiliário urbano e do jardim infantil.

Sabia que...
Sabia que, intervimos nestes quatro anos em mais de

9.000 m2 de calçada

,
(re)colocámos 1,449 pilaretes, (re)pintámos 50 passadeiras,
demos resposta a

3.600 ocorrências
715.000,000 €

e investimos mais de

no Espaço Público
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Capela de Nossa Senhora de Monserrate: inserida na Praça das
Amoreiras, o espaço foi alvo de limpeza da cantaria, pintura
da fachada, colocação de peças anti pombos que a tornou mais
agradavel à vista e lhe recuperou a beleza histórica.
Luciano Cordeiro: que mereceu, devido a questões de
segurança, uma substituição do arvoredo.
Escadinhas da Travessa das Parreiras: era uma promessa
eleitoral que foi cumprida de imediato. As escadas sofreram
uma intervenção e foi colocado pavimento anti-aderente para
facilitar a mobilidade e dar mais segurança a quem por ali passa.

Santo António por Todos

Uma Freguesia mais limpa
“A limpeza não pressagia civilização, decorre dela”, já o dizia
Alexandre Dumas. E não poderia estar mais certo! Uma das
regras da vivência civilizacional e em comunidade passa
por se respeitar o espaço comum, mantendo-o limpo e em
segurança. Uma grande parte dessa tarefa é assegurada pelos
serviços da Freguesia que, diariamente e de forma rotineira,
asseguram a varredura e lavagem das vias e espaços públicos,
bem como a limpeza das sarjetas e sumidouros, despejo das
papeleiras e o controlo da vegetação infestante.
Um trabalho árduo (e muitas vezes ingrato). Constantemente,
apostamos em ações de sensibilização, junto do comércio e
população residente e não residente, para a necessidade de
redução do depósito de lixo, alertando para as soluções e
contraordenações que podem advir do não-cumprimento.
Ainda assim, há um trabalho tremendo que tem e deve
ser feito em condições, por forma a garantir a melhor
salubridade da Freguesia e de todos aqueles que aqui vivem e
convivem.
No sentido de melhorar esse trabalho das equipas,
apostámos numa política de investimento em formação
adequada dos colabores na área da segurança e manutenção
de equipamentos, como na aplicação de produtos
fitofarmacêuticos; bem como em equipamentos capazes de
auxiliar os colaboradores na tarefa de manter a Freguesia
limpa, de forma mais eficaz, rápida e com menor esforço
humano.
Exemplo disso:
Varredoura: equipamento no valor de cerca de 100 mil
euros que vem dotado de mangueiras de alta pressão e
varredura mais eficaz, que asseguram a limpeza de uma área
mais alargada em menos tempo. Permitiu o aumento da
produtividade e alargar o raio de atuação da rotina do dia de
trabalho.
⁃
Monda Térmica Ecológica: equipamento, no valor de 17,000
euros, que permite a deservagem sem recurso a químicos e
com efeito mais prolongado dos trabalhos.
⁃
Uma das nossas preocupações centra-se nas questões
ambientais. Neste sentido, e querendo ir ao encontro
de impacte ambiental tentativa de descarbonizarão
concorremos ao Fundo Ambiental. E voltámos a dar o
exemplo, ao adquirir dois aspiradores e uma viatura de
transporte de carga 100% elétricos.
As viaturas, que representam um investimento de pouco
menos de 40 mil euros, estão ao serviço do Departamento de
Limpeza Urbana e vão representar, em termos médios uma
poupança de 96% em termos de emissões de CO2.
Com esta substituição, a Freguesia garante como vantagens:
menor custo com a energia utilizada para a realização de
atividades de serviços urbanos ambientais; menor custo de
manutenção e operação para a realização das atividades
de serviços urbanos ambientais; redução das emissões
atmosféricas associadas à atividade.

Sabia que...
Neste mandato conseguimos responder a

1.230 ocorrências
4.480 giros de lavagem
92.000 km percorridos
1.800 toneladas de lixo
recolhidos

, foram efetuados

arruamentos num total de

de

e

, dos quais, 35m3 são de folhas caídas
recolhidas (no outono). Para melhorar o desemprenho das equipas,
investimos em equipamentos

200,000.00 €
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Santo António Ativo
O estar no coração de Lisboa significa,
igualmente, vida, emoção e atividade
na sua dimensão transversal.
Pessoalmente, gosto desta dinâmica,
deste fervilhar de pessoas, ideias,
comércio.
Mas tudo isto tem de ser acompanhado
com uma Freguesia também ela
ativa e que mantenha no território
dinâmicas capazes de criar sinergias
que suportem todo este circuito de
atividades.
Saber o que se passa
Para começar, tem de existir uma rede comunicacional capaz
de estar e manter atualizados todos os que aqui vivem,
trabalham ou passeiam. Esta rede é importante para atingir
uma missão clara: integrar todas as pessoas e empresas
na vida comunitária, valorizar e preservar os lugares
emblemáticos, melhorando assim a qualidade de vida da
população, os serviços e respeitando o ambiente e o espaço.

APP Santo António: aplicação para dispositivos
moveis que permite uma interação em tempo real com a
Freguesia, permitindo aceder a noticias e informações, como
reportar ocorrências e receber respostas sobre as mesmas.
Foi uma iniovação que mereceu reconhecimento, além
fronteiras (ver em Prémios).
Mas há ainda quem goste muito de fazer uso do sentido táctil
além do visual. Termos um boletim igual a tantos outros
não era opção. Inspirado nas revistas dos anos 50/60, com
design criativo e apelativo, surge a Magazine Santo António,
de periodicidade trimestral é composta por 28 páginas de
conteúdo, que se distribui em secções informativas, mais ou
menos flexíveis, de número para número. Aqui os espaços
emblemáticos - como o Museu Nacional de História Natural,
a Sociedade Nacional de Belas Artes, Casa Museu Medeiros e
Almeida, Fundação Arpad Szenes - Viera da Silva e Teatro Tivoli
BBVA e o Cinema São Jorge - da Freguesia ganham voz própria.
Também falamos de comunicaçaão quando damos resposta
às ocorrências que nos fazem chegar através dos meios
(online e não só) disponibilizados para o efeito.

Mas a Freguesia quer, também, ser um exemplo de inovação.
E quisemos inovar na forma como comunicavámos o que
se fazia e o que existia na Freguesia. Neste sentido, fizemos
uso das plataformas sociais e dos instrumentos de internet
disponíveis. Como:

Agenda Santo António: newsletter digital de envio

eletrónico, que conta já com 223 subscritores, e onde
semanalmente damos a conhecer os eventos que a Freguesia
organiza, bem como outras iniciativas que acontecem na área
geográfica da mesma.

Facebook Santo António: com mais de 8 mil
seguidores, tornou-se um veículo de comunicação quase
preferencial e muito usado pelos Fregueses (e não só) que
querem saber ainda mais sobre a nossa atividade diária.
Aqui mostramos o dia a dia dos vários departamentos e, mais
recentemente, levámos o programa “Presidente, Falamos?”
aos diretos (ponto de encontro quinzenal e em direto com o
Presidente da Freguesia de Santo António onde, quem não
tem disponibilidade ou forma de se reunir presencialmente,
pode colocar as suas dúvidas, fazer as suas críticas e
apresentar as suas ideias).
Site Freguesia de Santo António: a página online

da Freguesia dispõe de toda a informação necessária sobre
eventos oficiais, notícias, documentação, informação sobre a
orgânica da Freguesia e competências e projetos. Um clique e
está tudo online.

Sabia que...
No Facebook contamos com 9005 “Gostos” e

8.911 seguidores

, recebendo cerca

de 500 visitas diárias.

1.000 ocorrências

Mais de
recebidas e respondidas via APP Santo António.
Mais de 100 newsletters enviadas.
Entregámos

165.000 Magazines

a 11.800 domicílios.
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Economia em atividade
O Comércio tem um peso preponderante, no que diz, respeito
às atividades económicas do território da Freguesia de Santo
António. Tendo, no Licenciamento, o centro das análises
de pedidos de ocupação de espaço público, nomeadamente
de suportes publicitários e mobiliário urbano em espaço
contíguo de estabelecimentos e ocupações temporárias de
espaço público (Licenciamento Zero); para além das
atividades de venda ambulante e restauração ou bebidas não
sedentária e arrumadores de automóveis e ainda exercida
a competência de fiscalização e instrução de processos de
contraordenação nos termos de cada regime setorial. A
dinâmica da economia passa pelo incentivo de atividades
como a Noite de Santo António nas Ruas de Santa Marta
e São José: o sol quando nasce é para todos e o Santo
António não é exceção. Assim, implementámos uma medida
excecional junto dos comerciantes destas duas ruas que, na
noite de 12 para 13 de junho, podem trazer o seu negócio para
a rua, criando esplanadas mediante os critérios e diretrizes
da Freguesia, sem que haja necessidade de licenças prévias.
Foi a forma que encontrámos de ajudar o pequeno comércio
a manter-se ativo e usufruir de receitas extra em dia de festa
rija pela cidade.

Freguesia em Segurança

Sabia que...

890.000 €
2.000 processos

Conseguimos cobrar

em taxas,

contabilizámos
de
licenciamento de ocupação de espaço público, foram feitos
21 concursos para venda ambulante e

850 estabelecimentos

foram alvo de ações de esclarecimento.

Garantir que a dinâmica da Freguesia não põe em causa a
segurança de todos, é importante para mim. Desta forma,
encontramos junto da PSP um parceiro de confiança na
associação ao MIPP (Modelo Integrado de Policiamento
de Proximidade), através de Equipas de Proximidade e de
Apoio à Vítima (EPAV) que são responsáveis pela segurança
e policiamento mais próximo de junto da população (idosos,
crianças, comerciantes ou vitimas de violência doméstica).
Estas equipas estão localizadas em cada área (subunidade) de
intervenção da responsabilidade da PSP. Do diagnóstico de
segurança efetuado, foram criados quatro sectores distintos
na área de intervenção afeta à Esquadra do Rato. Em cada um
dos sectores, os agentes de proximidade têm por missão:
- a prevenção e vigilância em áreas comerciais,
- a vigilância em áreas residenciais maioritariamente
habitadas por cidadãos idosos,
- a prevenção da violência doméstica,
- o apoio às vítimas de crime
- acompanhamento pós-vitimação,
- a identificação de problemas que possam interferir na (in)
segurança dos cidadãos
- deteção de cifras negras
Um diálogo entre autoridades e população / comerciantes,
positivo e que permite sentir que quem está em Santo
António está ativo e em segurança.
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Parcerias: para o bem
de Todos
Existem situações onde a procura de ajudas externas, para
se unirem à força da equipa que lidero, foram necessárias
e se traduzem em políticas de sucesso. Ao envolvermos
todas as forças vivas da Freguesia conseguimos dar mais e
melhores respostas às necessidades de cada um. Assim, o
firmar de Protocolos aconteceu diversas vezes ao longo deste
mandato por forma a dar resposta a necessidades de saúde,
desportivas, sociais e culturais.

Para a Cultura...
Em termos culturais, a contabilizar os protocolos firmados
com a companhia de Teatro Byfurcação e o Teatro Aberto,
ambos contemplam um desconto no preço dos bilhetes das
peças em exibição no espaço, para os fregueses de Santo
António. Este tipo de parceria, permite democratizar a
cultura e fomentar o convívio, sobretudo dos sénior cujos
rendimentos, na sua maioria, não permitem estes pequenos
luxos. É importante darmos às pessoas motivos para sorrir!
E a arte e a cultura são uma forma de se conseguir trazer
felicidade e conhecimento à vida das pessoas. Ainda no
âmbito das artes, foram fechados protocolos com a Ritmos
Fortes – que ganhou um espaço físico para a sua atividade de
produção e realização de eventos – e com o Palco Obrigatório
– a associação, do ator Luís Lourenço, que desenvolve alguns
eventos culturais pela Freguesia e que ganhou também aqui
na Freguesia uma sala de ensaios.

Para a Juventude e Desporto
A grande franja da população da Freguesia de Santo António
é sénior. Mas também temos famílias jovens, algumas com
filhos e é para elas e por elas que é necessário continuarmos
a criar infraestruturas e condições para permanecerem em
Santo António e também cativarmos mais gente nova.
Darmos boas ferramentas às nossas crianças e jovens,
passa por lhes permitir locais de salutar convívio. Falo por
exemplo, do Desporto. Por isso, aproveitámos um ativo de
peso inserido na nossa área geográfica, que é a Academia
Militar, e unimos esforços para suprir a deficiência na
necessidade de infraestruturas gimnodesportivas para os
jovens da freguesia, com a disponibilização do pavilhão
gimnodesportivo da instituição às crianças e jovens e
coletividades de Santo António.
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Para a Responsabilidade Social...
O nosso projeto social, com o Centro Laura Alves é sólido e
merece o reconhecimento de instituições que, embora não
tenham sede na Freguesia de Santo António, têm nela um
raio de ação do seu negócio. Caso disso foi a aproximação
que muito nos honrou por parte da imobiliária norteamericana Keller Williams (KW) que resolveu assinalar o
seu dia dedicado à responsabilidade social corporativa com
a remodelação estética do refeitório social, do Centro Social
Laura Alves. Uma aproximação que abriu portas a projetos
futuros, tendo sido conversado entre outras ações, uma ação
de esclarecimento e formação de Consultores Imobiliários
dirigida a desempregados de longa duração.

Para o Estacionamento...
Por diversas vezes tivemos de encontrar soluções de logística,
sobretudo, quando o assunto é Estacionamento. Este é um
outro problema sério e complicado em Santo António: a
bolsa de estacionamento é escassa e tal agrava-se quando
a maioria dos lugares estão autorizados e reservados, pela
Câmara Municipal de Lisboa, a serviços, comércio e entidades
públicas. E quem aqui mora? Como fica? A resposta mais
eficaz que conseguimos dar foi através de dois protocolos:
um com a Empark outro com a Garagem Santo António, que
salvaguardam descontos em avenças mensais, semestrais ou
anuais para os residentes na área de influência da Freguesia.
Mas continuamos a lutar pela disponibilização, para
moradores, e após horário de funcionamento, dos lugares
afetos às entidades públicas.

Para os animais de Estimação
As famílias nem sempre são só e apenas constituídas
por pessoas. Muitas têm no seu agregado um animal de
estimação. Em tempo de férias, torna-se uma aventura maior
ter um local para deixar o animal de estimação quando se
viaja. A preocupação de alguns fregueses é reflexo dessa
situação. Sem querer engrossar os números das estatísticas
de abandono em tempo de férias e por forma a ajudar
as Famílias a terem uma resposta para este problema,
conseguimos encontrar um parceiro credível para que as
pessoas deixassem o seu animal: o Pet Hotel, no Jardim de
Zoológico de Lisboa.

Sabia que...
Fomos também parceiros em eventos com grande impacte para
a nossa Freguesia: MOTELx, Eat Out, Parada de Automóveis
Antigos, Urban Fest, Sou Sorridário, Arpad em Festa, Festival
Todos, Bairro das Artes, Festival da Cerveja Artesanal, Lisbon
Beer Week, Zumba Sunset, Alkantara Festival, Rally de Monte
Carlo Histórico, 1.ª Edição da Corrida do Animal, A Corda Mais
Quente e 1º Encontro de Artesãos na Avenida
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Juntos temos
mais Força

Bombeiros Voluntários Lisbonenses: que receberam uma
ambulância para ajudar nos primeiros-socorros, uma moto
quatro para combate em incêndios e resgate de vitimas;

O Associativismo é uma forma de apelo à responsabilização
e intervenção dos cidadãos em várias esferas da vida social.
Na Freguesia de Santo António contamos com 60 associações
e coletividades, bons exemplos desta dinâmica, que fazemos
questão que sintam que têm o apoio necessário para
continuarem a ser uma escola de vida coletiva. Ajudar estas
coletividades e associações é criar espaços de cidadania ativa
para todos!
Um dos principais apoios ao Associativismo começou com o
Núcleo Criativo de Santo António, uma forma rudimentar de
start up que iniciámos na Freguesia e que foi e é incubadora
de empresas e projetos de sucesso, como:

Grupo Desportivo “Os Lâncias”: apoio financeiro e com
entrega de equipamentos.

Ironic: empresa criativa de criação de t-shirts e outras peças
onde a ironia e a criatividade reinam;
Dress for Sucess: empresa /associação que visa promover a
independência económica das mulheres mais desfavorecidas,
proporcionando roupas profissionais para uma entrevista de
trabalho, uma rede de apoio e as ferramentas necessárias para
o desenvolvimento da sua carreira;
Check In: é uma associação juvenil sem fins lucrativos que
desenvolve projectos para os jovens nas áreas da mobilidade
juvenil internacional, no voluntariado juvenil e na educação
não-formal;
In-Psicologia: presta serviços de psicologia (recursos
humanos) à Freguesia e dá apoio psicológico a toda a
comunidade a preços justos e acessíveis (por vezes a custo
zero), de acordo com o rendimento familiar dos utentes. O
In Psicologia, sempre que solicitado, realiza ainda acções de
sensibilização e prevenção nas escolas da Freguesia.

Grupo 7 da Associação de Escoteiros de Portugal (AEP):
ganharam uma sede nova depois de anos a fio a reunirem-se
num WC público.

Pelouro dos Números: empresa de contabilidade que realiza
o envio do IRS e ajuda na resolução de vários assuntos de
forma gratuita para os residentes com rendimentos inferiores
ao salário mínimo, sendo que aos restantes residentes e
comerciantes presta serviços a preços mais baixos.
A par destas, existem outras associações que têm merecido o
nosso apoio logístico e financeiro, como:
Boa Vizinhança: a Rede Solidária e Cultural entre Vizinhos
ganhou um apoio anual e isenção de licenciamento, em troca
organiza a Festa do Dia do Vizinho, o Jardim das Artes e
dinamiza a loja social Dona Ajuda, no Mercado do Rato;
Refood Santo António: este movimento pretende combater
o desperdício alimentar e encontrou na Freguesia mais um
local para exercer a sua atividade voluntária;

Fotos : Grupo 7 da AEP
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Prémios
Graças ao trabalho de todos é que tem sido possível ver a
Freguesia de Santo António reconhecida. Todos os que cá
moram e trabalham, como eu, só podem estar orgulhosos.
Estamos de Parabéns!!!

Praia do Torel Premiada
A primeira praia urbana de Lisboa ganhou o Primeiro
Lugar do Prémio Eficácia Low Budget e o Segundo Lugar
na categoria Ativação e Patrocínios nos Prémios à Eficácia
da Comunicação, atribuído pela Associação Portuguesa
de Anunciantes (APAN) na XI Gala de Entrega de Prémios,
que decorreu na Reitoria da Universidade Nova, no dia 19
de novembro de 2015. Tratando-se dos mais importantes
prémios em Portugal que valorizam os resultados alcançados
de uma campanha de comunicação.
Este é um projeto de mandato que pretende levar a praia
àqueles que não se podem deslocar. Cerca de 400 metros
quadrados de areia fluvial, vigiada por dois nadadores
salvadores certificados, a Praia do Torel tem tudo o que uma
praia comum tem: água, areia, sol e bolas de Berlim. Em três
edições tivemos mais de 180.000 banhistas que se renderam
aquela que é a primeira praia urbana de Lisboa. Durante
estas edições proporcionámos várias atividades culturais e
desportivas.
Um trabalho reconhecido também na 13ª edição dos
Prémios Meios & Publicidade 2015, no dia 24 de novembro
de 2015, com três prémios. BRONZE na categoria “Eventos
e Patrocínios”, PRATA na categoria “Banca e Finanças” e
BRONZE na categoria “Relações Públicas”.
Os Prémios Meios & Publicidade distinguem as melhores
empresas, agências, marcas e profissionais dos sectores dos
media, marketing e publicidade em Portugal.

APP Santo António Premiada
Internacionalmente
Fomos o único organismo público estatal português
a concorrer aos Prémios FUNDACOM e a garantir o
reconhecimento na área da comunicação com o Primeiro
Lugar na categoria de Comunicação Móvel e Aplicações, com
a APP Santo António.
Foi em Miami, no dia 5 de abril de 2017, que os 75 jurados
de oitos países elegeram a aplicação móvel da Freguesia de
Santo António. Uma vitória gratificante quando competimos,
de igual para igual, com empresas que, na sua maioria, têm
uma forte rede comunicacional associada a grandes agências
de comunicação, e apenas significa que fazemos tão bem ou
melhor que os outros lá fora.
Os Prémios FUNDACOM, premeiam a excelência e as boas
práticas de relações públicas e comunicação organizacional
de empresas mundiais, que tenham o português e castelhano
como língua de trabalho.
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Todas as semanas a Freguesia de
Santo António elabora uma agenda
eletrónica com os principais
eventos que acontecem nesta área.
Caso queira receber por e-mail ou
enviar sugestões para a mesma,
pode fazê-lo através de:
comunicacao@jfsantoantonio.pt
Coloque pf. no assunto: 

AGENDA SANTO ANTÓNIO

Bem no coração de Lisboa

SEDE (ATENDIMENTO)
Calçada do Moinho de Vento n.º 3 | 1169-114 Lisboa
Tel: (+351) 218 855 230 | Fax: (+351) 218 855 239
Email: info@jfsantoantonio.pt
www.jfsantoantonio.pt
/FreguesiaSantoAntonioLisboa
freguesiasantoantoniolisboa
ATENDIMENTO SÃO MAMEDE
Largo de São Mamede, n.º 7 | 1250-236 Lisboa
Tel: (+351) 213 928 090 | Fax: (+351) 213 928 099
ATENDIMENTO CORAÇÃO DE JESUS
Rua Luciano Cordeiro, n.º 16 - r/c Esq. | 1150-215 Lisboa
Tel: (+351) 216 041 583
ATENDIMENTO ALEXANDRE HERCULANO
Rua Alexandre Herculano, n.º 46 - r/c Esq. | 1269-054 Lisboa
Tel: (+351) 210 136 720 (Atendimento)
(+351) 219 010 946 (Licenciamento)

