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“Eu sei o preço do sucesso: dedicação, trabalho duro 
e uma incessante devoção às coisas que se quer ver 
acontecer” - a frase é do multifacetado arquiteto, escritor 
e educador norte-americano, Frank Lloyd Wright. Mas 
tomo a liberdade de a adotar e torná-la como matriz do 
trabalho da equipa que tenho a honra de liderar.

Nestes três meses, de abril a junho - que fazem completar o 
primeiro semestre do ano - as boas notícias, que inundaram 
Portugal, revitalizaram o ego e alma a todos nós. Pela 
Freguesia de Santo António, essa onda de positividade 
refletiu-se, igualmente, em notícias excelentes para uma 
freguesia bem no centro de Lisboa e que se tornou (um 
pouco) centro do mundo latino-ibérico quando, em Miami, 
a 5 de abril, se ouviu o seu nome como Vencedor do um 
Prémio Internacional de Comunicação - Fundacom, na 
categoria APP e Mobile com a APP Santo António.

É indescritível vermos o nosso trabalho, na área da 
Comunicação, ser reconhecido desta forma num 
patamar tão elevado como é este associado aos 
Prémios Fundacom. Torna-se ainda mais gratificante 
esta vitória quando competimos, de igual para igual, 
com empresas que, na sua maioria, têm uma uma forte 
rede comunicacional associada a grandes agências de 
comunicação, como as espanholas IDKV Seguros e Iberia,  
e a portuguesa REN - Redes Energéticas Nacionais.

Sob várias críticas, e espíritos que pareciam encarnar o do 
Velho do Restelo, a equipa de Comunicação que lidero, 
trabalhou afincadamente e acreditou que esta seria uma 
ferramenta imprescindível para estarmos ainda mais perto, 

mais próximos e mais ligados às Pessoas. Esta incessante 
devoção teve e tem reflexos não só neste Prémio, bem como 
na eficácia da resposta que agora damos às ocorrências que 
nos chegam - num total de 644 ocorrências registadas via 
APP Santo António desde que esta foi lançada – e que nos 
merecem constantes mensagens dos nossos fregueses com 
agradecimentos. E este é, de facto, o nosso maior e melhor 
prémio!

Mas da Fundacom houve boas notícia para mais projetos, 
que chegaram à fase final da competição: como o projeto 
Mercearia Social - VALOR Humano, na categoria de 
Campanha de Responsabilidade Social Corporativa; e o 
Magazine Santo António, na categoria de Campanha de 
Publicação Externa.

O trabalho, duro e incessante, trouxe-nos o cumprir de uma 
outra promessa: a criação da Bolsa de Emprego de Santo 
António, que surge de uma parceria com o IEFP e que já 
levou à efetivação de duas ações de formação, uma para 
Calceteiros e outra para Jardineiros, no Centro Social Laura 
Alves.

Esta iniciativa, mostra o nosso compromisso em dar resposta 
a necessidades de uma população que se encontra numa 
dicotomia entre “o demasiado novo para reforma” e 
“demasiado velho para determinadas funções”. Queremos 
ajudar a quebrar este preconceito absurdo! Absurdo porque 
é de memória, de experiências passadas e inovações do 
presente, e de troca de ideias que se fazem os avanços e 
recuos do futuro. Não se pode desperdiçar nenhuma faixa 
etária, com o risco de se hipotecar ainda mais o futuro das 
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nossas gerações (seja em termos profissionais, seja em termos 
de valores sociais e humanos).

Neste sentido, a Freguesia de Santo António tem tido a 
preocupação de executar projetos e firmar parcerias, 
capazes de dar respostas a jovens, e menos jovens, e de 
lhes proporcionar um acesso mais democrático a áreas de 
vivência, também elas, essenciais na sua vida quotidiana 
enquanto cidadãos:

Cultura & Desporto: disponibilizámos sessões para o 
Indie e Indie Junior, levámos mais de 50 pessoas a verem 
o renomeado espetáculo Forever Tango; desafiámos os 
fregueses e não fregueses a virem explorar a pé a Freguesia, 
em rotas culturais desenhadas pelo Centro Nacional de 
Cultura; fomos passear até ao outro lado deste Tejo que 
une Lisboa e a margem sul; promovemos tardes de dança, 
um revitalizante para a alma e o corpo de qualquer idade, 
contamos ainda mais contos e fizemos maratonas de leitura; 
desafiámos os Fregueses a mostrarem como se faz um trono 
ao santo padroeiro e ajudámos a dar a conhecer novos livros 
e novos talentos com exposições na BACS – que também ela 
conheceu agora uma nova casa;

Ação Social: a Mercearia Social - VALOR Humano consegui-
mos rechear as suas prateleiras, graças a uma recolha de 
alimentos promovida pelo grupo Auchan e à doação de 
alimentos por entidades particulares que vêem esta causa 
também como delas; a nível da responsabilidade social 
empresarial, o trabalho do Centro Social Laura Alves esteve 
na mira da KW Imobiliária que quis ajudar a dar uma cara 
mais alegre e limpa ao refeitório social;

 
Espaço Verde e Espaço Público: continuamos as 
intervenções para melhorar os espaços de usufruto da 
população, realizando requalificações ao nível da calçada 
(descalcetamento de calçada e tampas de visita, abatimentos, 
nivelamento de pavimento com raízes  e caldeiras, reafixação 
de pilaretes e sinalização vertical, colocação de guarda-
corpos), totalizando 322,84 m2 e ao nível da limpeza geral e 
manutenção dos espaços ajardinados;

Limpeza Urbana: aposta-se na continuidade de sensibilização 
dos cidadãos para ajudarem-nos a manter as ruas limpas, 
obedecendo às regras de recolha de lixo urbano e aposta-se no 
reforço da limpeza diária, em zonas críticas, para que a imagem 
da Freguesia se coadune com o que todos queremos: salubridade 
e saúde pública;

Licenciamento: mantívemos o trabalho contínuo e importante de 
proximidade junto de serviços e comércio, através da análise 
dos pedidos de licenciamento de ocupações de espaço público, 
para além das atividades de venda ambulante e restauração ou 
bebidas não sedentária e arrumadores de automóveis, onde o 
exemplo mais mediático foi o incentivo, aos comerciantes da rua 
de São José e rua de Santa Marta, para trazerem o seu negócio 
para a rua na noite de 12 de junho;

Educação: continuamos a apostar nas CAF's e AAAF's e a fazer 
atividades com as crianças com fim a assinalar datas importantes, 
como: Dia da Mãe e Dia da Criança, fazendo o devido 
seguimento de projetos, como o Foco Musical e Escola Solidária, 
que criam empatia e cultivam o gosto pelo plano musical e a 
vertente solidária e humana.

Comércio & Turismo: no nosso território proliferam os 
serviços e comércio que dão resposta aos fregueses, mas 
também aos turistas que nos visitam em grande número. 
O trabalho de proximidade com quem aqui tem a sua 
atividade profissional é importante para conseguirmos 
criar entendimentos e políticas capazes de dar resposta a 
“gregos e troianos”, de certa forma.

Estes são alguns dos muitos exemplos de trabalho 
executado em mais três meses de mandato, por uma 
equipa que paga, diariamente, o preço do sucesso, com 
dedicação, trabalho duro e uma incessante devoção às 
coisas que se quer ver acontecer.

Porque tudo começa nas Pessoas!

Vasco Morgado – junho 2017
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nte relatório é uma descrição sumária do trabalho 
desenvolvido no decorrer do mês de Maio de 2014 
pelo Departamento de Acção Social da Junta de 
Freguesia de Santo António. Está dividido por temas/
acções.

Ação Social

Comunicação

Cultura, Desporto, Dinamização do 
Espaço Público e Ativação de Marca

Educação

Espaço Público, Espaços 
Verdes e Património

Limpeza Urbana

Licenciamento
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Comércio e Turismo50
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AÇÃO SOCIAL

Introdução

O presente relatório consiste numa descrição 
sumária do trabalho desenvolvido no decorrer 
do trimestre de abril, maio e junho de 2017, pelo 
Departamento de Acção Social da Freguesia de 
Santo António.
Está dividido por temas/acções encontrando-
se no Departamento de Acção Social todos os 
documentos e processos arquivados relativos 
aos assuntos descritos ao dispor de consulta do 
Executivo.

Atendimentos

Os atendimentos são, preferencialmente, por 
marcação e realizam-se às quintas-feiras, no 
Centro Social Laura Alves; e às terças-feiras, no 
Pólo de São Mamede. Não obstante dos dias 
das marcações, através do telefone directo do 
Departamento, realizamos atendimentos diários e as 
situações de urgência são tratadas com a celeridade 
que o assunto obriga. Neste trimestre, foram 
realizados um total de 352 atendimentos.

Vassouras & Companhia 

Diariamente realizamos através deste programa 
o apoio ao nível da higiene da casa, higiene 
pessoal, acompanhamento na aquisição de bens 
e serviços (medicamentos, compras, cabeleireiro), 
acompanhamento e transporte a consultas médicas, 
exames, fisioterapia, entrega de alimentos ao 
domicílio e acompanhamento a passeios. Sendo 
também dada resposta a casos de solicitações 
pontuais.
Neste momento, o programa conta com 10 
colaboradoras, 2 motoristas e 1 coordenadora e 
é prestado apoio a um total de 123 beneficiários 
mensais.

Comissão de Proteção Crianças e 
Jovens Lisboa Centro (CPC-Lisboa 
Centro)

Estivemos presentes nas reuniões da Comissão 
Alargada da CPCJ - Lisboa Centro, que se realizam 
à última quinta-feira de cada mês, e que neste 
trimestre decorreram nos dias 27 de abril, 25 de 
maio e 29 de junho. Este Departamento encontra-
se inserido no Grupo de Trabalho da Prevenção 
do qual fazem parte as Juntas de Freguesia da 
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Movimento Zero Desperdício 
(Associação Dariacordar)

No âmbito da parceria estabelecida com o Pingo 
Doce, SA continuámos com a distribuição e recolha 
dos donativos recebidos pelos PD de Algés e 
Famões.
Estes donativos são encaminhados para a Refood 
Santo António, assim como aos beneficiários deste 
apoio. 
No âmbito do protocolo com a Associação 
DariAcordar, temos recolhido diariamente, do 
Refeitório da Tranquilidade e do Hotel Plaza 
,donativos alimentares, tais como: sopa, refeições 
confecionadas, sobremesas e pão.

Espaço Júlia

O Espaço Júlia – RIAV Resposta Integrada de 
Apoio à Vítima sito na Alameda Santo António 
dos Capuchos (junto à entrada do Hospital Santo 
António dos Capuchos inaugurado a 24 de julho 
de 2015) está em pleno funcionamento desde as 
08H00 do dia 27 de julho de 2015. Tem como foco 
de intervenção a área da 1ª Divisão do Comando 
Metropolitano de Lisboa e este Espaço consagra 
uma resposta integrada dos serviços policiais e de 

Misericórdia, Arroios e Santa Maria Maior, a PSP, 
o IAC e o GAF do Liceu Passos Manuel. Durante 
estes meses participámos, também nas reuniões no 
projecto Tecer a Prevenção da Comissão Nacional 
de Protecção de Crianças e Jovens.     

Trabalho a favor da comunidade - 
Direção Geral de Reinserção Social 
e Serviços Prisionais

Em parceira com a Direcção Geral de Reinserção 
Social e Serviços Prisionais, neste trimestre 
acompanhamos 1 prestador de trabalho a favor da 
comunidade, inserido no Departamento de Espaço 
Público.

Visitas domiciliárias

Em articulação com a PSP realizámos 35 visitas 
domiciliárias.
No âmbito das sinalizações, que chegam a este 
Departamento através do Serviço de Protecção Civil 
da CML, acompanhámos 8 aberturas de porta com 
socorro na área da Freguesia. 
 

Apoio alimentar Pingo Doce e 
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Reuniões/ Eventos

Realizámos diversas reuniões com várias entidades 
parceiras, para articulação e trabalho de casos. 
Destacamos as reuniões: a PSP nas pessoas da 
Subcomissário Aurora Dantier, Chefe Dias, Chefe 
António Lobo; a Santa Casa de Misericórdia de 
Lisboa (SCML) na pessoa da Diretora do Centro 
de Dia de Coração de Jesus, Dr.ª Vânia Costa; 
com a Dr.ª Edna Vitorino, Directora do SAD Boa 
Ventura; o Dr.ª Francisco Silva e Dr.ª Raquell Marcos 
Assistentes Sociais adstritos à Freguesia de Santo 
António.

  
     Inês Carrolo
     Coordenação Ação Social

técnicos de apoio à vítima, 24H por dia, 365 dias 
por ano. 
Tem como objectivos: a intervenção directa nas 
denúncias de Violência Doméstica, em articulação 
com as diversas entidades com actuação no âmbito 
da violência doméstica, nomeadamente, serviços 
sociais de emergência, autarquias locais, unidades 
de saúde familiar, segurança social e organizações 
da sociedade civil; bem como a promoção de 
atividades de carácter preventivo, informativo e de 
sensibilização na comunidade local.
É composto por três gabinetes, um deles com 
acessibilidade para pessoas com mobilidade 
reduzida, um espaço dedicado às crianças, 
uma copa e um wc adaptado para pessoas com 
mobilidade reduzida.
É dada uma resposta integrada recebendo, 
avaliando, sinalizando e encaminhando a 
vítima, de acordo com as suas vulnerabilidades e 
necessidades, sempre com base nos procedimentos 
operacionais da PSP. 
Neste trimestre já temos registados 164 
atendimentos. 
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Introdução

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido pelo Departamento de 
Comunicação no decorrer dos meses de abril a 
junho de 2017.

Ao Departamento de Comunicação da Freguesia 
de Santo António compete:
 
- Apoiar a definição da estratégia de comunicação 
da Freguesia de Santo António e assegurar a 
sua implementação, de acordo com as linhas 
orientadoras definidas;

- Implementar a estratégia de consolidação da 
imagem e identidade definida para a Freguesia de 
Santo António;

- Produzir e gerir os conteúdos dos media digitais 
e físicos da Freguesia, garantindo a exatidão e 
coerência da informação, em conformidade com o 
Plano de Comunicação global definido;

- Assegurar a comunicação institucional com os 
media;

- Criar, desenvolver e acompanhar as campanhas 

de comunicação, divulgação e imagem de suporte 
às iniciativas desenvolvidas pela Freguesia;

- Desenvolver a conceção gráfica de suportes de 
comunicação (físicos e digitais);

- Assegurar a atualização sistemática do Press Book 
de notícias divulgadas nos OCS com referência 
direta à Freguesia;

- Calendarizar os eventos organizados pela 
Freguesia;

- Disponibilizar informação pormenorizada sobre 
as atividades, projetos e iniciativas da Freguesia, 
procurando estabelecer os suportes digitais como 
plataformas de comunicação interna e externa por 
excelência;

- Gestão das Ocorrências submetidas via Portal, 
Email, APP e Serviço de Atendimento

- De acordo com as competências acima descritas, 
desenvolvemos os seguintes projetos:

1111
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Imagem e identidade da Freguesia 
de Santo António

 - Gestão de conteúdos no Facebook da Freguesia 
(facebook/FreguesiaSantoAntónioLisboa) incluindo 
a resposta online aos fregueses;

- Alteração no site e aplicação, sempre que 
solicitado, da informação dos horários de 
atendimento/ atendimento online da Freguesia 
entreoutras informações sobre funcionamento 
orgânico da Freguesia e seus projetos;

- Elaboração dos conteúdos para o site 
institucional (www.jfsantoantonio.pt), 
nomeadamente nas áreas de Notícias e Agenda.

As Notícias publicadas no sítio na Internet nestes três 
meses foram as seguintes, num total de 31:

–Tronos de Santo António: o manter da tradição
–FeirAlegria: Freguesia organiza sessão de 
esclareciment o
–Seminário expõe vantagens de “Exportar e 
Investir” na Austrália
–Presidente, falamos? (re)veja aqui o direto no 
Facebook
–“Presidente, Falamos?” avança para diretos no 
Facebook

–Férias Grandes no Espaço Bússola
–Venha descobrir Santo António em Percursos 
Culturais
–Cinema de Palmo e Meio desperta jovens para 
a 7ª Arte
–Férias de Verão: inscrições abertas
–Novos ecopontos subterrâneos na Freguesia
–Férias da Páscoa terminam com balanço 
positivo
–Passeio Sénior até à margem sul
–APP Santo António ganha prémio internacional 
de Comunicação
–Férias da Páscoa iniciam hoje
–Protocolo com Academia Militar dá resposta a 
necessidades gimnodesportivas na Freguesia
–Freguesia lança novo serviço “Presidente, 
falamos?”
–Grupo Auchan une-se à Mercearia Social VALOR 
Humano
–Seminário expõe vantagens de “Exportar e 
Investir” na Austrália  
–Forever Tango: a paixão pelo tango
–FeirAlegria: Freguesia organiza sessão de 
esclarecimento
–A alma do Povo no 1º Encontro de Artesão na 
Avenida
–BACS recebe lançamento de novo livro de 
Ondina Pires
–Inauguradas duas novas ruas na Freguesia de 



Santo António.
–Matiné Dançante: dançar contra a solidão
–KW: um dia em Santo António ao serviço da 
comunidade
–BACS: um espaço renovado
–Uma visita pelos Bairros Oitocentistas de Santo 
António
–Austrália: um país onde vale a pena investir
–Arraial de Santo António anima noites de Festas 
Populares
–Freguesia de Santo António já tem Espaço 
Cidadão
–Dia da Criança nas escolas da Freguesia
–Projeto Foco Musical com balanço positivo

Em termos de Agenda do website, estiveram 
anunciados os seguintes eventos:

–Há Festa no Jardim
–À Descoberta de Santo António
–Matiné Dançante
–Inauguração do novo espaço da BACS
–Tarde de Cinema no São Jorge
–Apresentação do livro “Fátima Kitsch – Outra 
estética”
–Tango no Tivoli BBVA: oferta de bilhetes
–Encontro de Artesãos na Avenida da Liberdade
–Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia
–Ação de sensibilização para prevenção de Burlas

–Workshop de Costura
–Matiné Dançante
–Via Sacra marca Semana Santa
–Canto do Conto: Era uma vez…um livro / Na 
Praça da Alegria
–Refood procura Voluntários
–Sarau de fim de ano na Bússola
–Arraial Santo António
–Reunião  Ordinária da Assembleia de Freguesia 
de Santo António (27 de junho)
–Férias Bússola
–Férias de Verão da Cultura
–FeirAlegria: Freguesia organiza sessão de 
esclarecimento
- Cinema de Palmo e Meio (formação dinamizada 
pelo Departamento de Comunicação)

Comunicação institucional  
com os media

–Alunos da Escola Passos Manuel passam tarde no 
Gabinete de Comunicação da Junta de  Freguesia
–APP SANTO ANTÓNIO reconhecida 
internacionalmente com Prémio de Comunicação
–Biblioteca Cosmelli Sant'anna inaugura novo 
espaço a 10 de maio
–Voluntários da KW dão nova cara ao Centro 
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Social Laura Alves
–Arraial de Santo António volta a animar época 
de Festas Populares

Comunicação interna e externa

–Criação e envio de emails-convite para os 
Colaboradores da Freguesia;
–Edição de conteúdo e envio da Agenda Santo 
António (enviada semanalmente, às segundas-
feiras) para os Colaboradores e Executivo da 
Freguesia de Santo António, onde é possível ter 
acesso às iniciativas e eventos que decorrem 
nessa semana na Freguesia;
–Edição de conteúdo e envio da Agenda Santo 
António (enviada semanalmente às segundas-feiras) 
aos Fregueses, cuja subscrição é efetuada mediante 
pedido via correio eletrónico. Até ao momento 
conta com 221 subscritores (+14 desde o último 
relatório trimestral) que se interessam em receber 
as novidades da Freguesia. Foram enviadas, neste 
trimestre, 13 newsletter eletrónicas.

Criação, design, produção e 
divulgação de peças para suporte 
às iniciativas desenvolvidas pela 
Freguesia

–Desenvolvimento da conceção gráfica (suportes 
físicos e digitais), coordenação da distribuição 
de cartazes nos locais de estilo da Freguesia, 
distribuição de flyers (porta-a-porta), reportagem 
fotográfica e elaboração de notícias dos 
seguintes projetos:

–Canto do Conto: “Era uma vez…um livro” + “Era 
uma vez… um urso “ + “Era uma vez…na Praça 
da Alegria” + 3ª Maratona de Leitura nas Escolas
–Inauguração da BACS
–Férias da Páscoa (Departamentos de Educação 
e Cultura)
–Há Festa no Jardim
–Matiné Dançante
–Presidente, Falamos - diretos no Facebook
–Férias Bússola
–Férias Grandes
–Tronos Santo António
–À descoberta de Santo António
–Inauguração da BACS
–Canto do Conto: Era uma vez, um urso
–Cinema de Palmo e meio: vem fazer o teu filme
–Tarde de Cinema no São Jorge
–Apresentação do Livro “Fátima Kitsch: outra 
estética”
–Forever Tango
–Workshop de Costura Inscrições nos Pólos da Freguesia

* inscrições limitadas por turno *

Praia . Piscina
Actividades desportivas 

Visitas culturais e muito mais!
Praia . Piscina

Actividades desportivas 

Visitas culturais e muito mais!

3 de Julho a 11 de Agosto 20173 de Julho a 11 de Agosto 2017
crianças e jovens dos 4 aos 16 anoscrianças e jovens dos 4 aos 16 anos

1ª FASE DE INSCRIÇÃO
2 a 19 de maio para filhos/ netos de 
fregueses e crianças que frequentem as 
instituições de ensino da freguesia

2ª FASE DE INSCRIÇÃO
23 a 26 de maio para crianças de outras 
freguesias e filhos de trabalhadores na 
área da freguesia (                                         )

SEDE 
Calçada do Moinho de Vento nº3 | 1169-114 Lisboa
Tel: (+ 351) 218 855 230 | Fax: (+ 351) 218 855 239
Email: info@jfsantoantonio.pt

www.jfsantoantonio.pt
    /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, 16 - r/c Esq. | 1150-215 Lisboa 
Tlm: (+ 351)  933 060 929

Freguesia de Santo António
Bem no coração de Lisboa

     freguesiasantoantoniolisboa

depende do número de vagas 
disponiveis da primeira fase
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–Cinema de Palmo e meio: vem fazer o teu filme
–Tarde de Cinema no São Jorge
–Apresentação do Livro “Fátima Kitsch: outra 
estética”
–Forever Tango
–Workshop de Costura
–Edital 1/2017
–Passeio Sénior
–Via Sacra da Paróquia de São José
–PSP: Ação de sensibilização de prevenção de 
burlas
–Canto do Conto: Era uma vez um livro
–Refood Santo António: procuram-se voluntários
–Matiné Dançante (22 de abril)

Gestão das Ocorrências Problemas 
na Minha Rua

–Monitorização e acompanhamento diário das 
ocorrências que chegam por parte dos Fregueses, 
seja via site “Problemas na Minha Rua”, Chat 
Online, Facebook ou email (comunicacao@
jfsantoantonio.pt ou info@jfsantoantonio.pt) e ainda 
APP Santo António. Os pedidos são analisados 
e categorizados por Departamentos, sendo os 
mesmos reencaminhados ou dados a conhecer, 
diretamente, aos Coordenadores de cada área 
a que se refere a ocorrência. Há o cuidado de 

–Edital 2/2017
–Passeio Sénior
–Via Sacra da Paróquia de São José
–PSP: Ação de sensibilização de prevenção de 
burlas

– Os 29 cartazes desenvolvidos foram colocados 
nos 27 locais de estilo da Freguesia:

–Matiné Dançante 22 de abril
–Despert'Art
–Canto do Conto: Na Praça da Alegria
–Aviso de encerramento dos serviços de 
atendimento do Polo de Coração de Jesus
–Fados no Arraial de Santo António
–Arraial UACS
–Sarau Bússola
–Feir'Alegria: sessão de esclarecimento
–Arraial de Santo António
–Há festa no Jardim
–Matiné Dançante (20 de maio)
–Férias Bússola
–Férias Grandes
–Tronos Santo António
–À descoberta de Santo António
–Inauguração da BACS
–Canto do Conto: Era uma vez, um urso
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dar uma resposta com o ponto de situação aos 
Fregueses de que recebemos o pedido e que o 
mesmo foi reencaminhado para o Departamento 
competente (ou reencaminhado para a CML quando 
extravasa a competência da Freguesia) e quando a 
ocorrência recebe uma nota de execução completa.

–Números do Trimestre:

a) Via site Freguesia “Problemas na Minha 
Rua” / Serviços de Atendimento / Via Email 
(comunicação@ e info@):

Total de ocorrências registadas: 159

Ocorrências em execução:
Espaço Público - 29
Limpeza Urbana - 3
Licenciamento - 1
Outros - 0
CML - 0

TOTAL: 33

Total de ocorrências Finalizadas:
Espaço Público - 20
Limpeza Urbana - 13
Licenciamento - 10
Outros - 47
CML - 36

Total: 126

b) Via APP Santo António (de 1 de abril a 8 de 
junho 2017):

Total de ocorrências registadas: 184

Ocorrências em execução:
Espaço Público - 60
Limpeza Urbana - 16
Licenciamento - 9
Outros - 0
CML - 0

Total: 85

Total de ocorrências Finalizadas:
Espaço Público - 57
Limpeza Urbana - 40
Licenciamento - 2
Outros - 0
CML – 0

Total: 99

Desde o dia 23 de Fevereiro, altura de lançamento 
da APP e seu uso por parte dos Fregueses,  
atingimos as:

– 395 ocorrências finalizadas
– 249 ocorrências em execução
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Num total de 644 ocorrências registadas via APP 
Santo António.Aqui a destacar o facto da APP 
Santo  António ter sido premiada com o 1º Lugar na 
categora App e Mobile, com o prémio internacional 
de Comunicação Fundacom.

Outros

–Acompanhamento e reportagem da assinatura 
do protocolo entre Freguesia de Santo António e 
Academia Militar
–Formação APP para Coordenadores de 
Comunicação, Limpeza Urbana, Licenciamento e 
Espaço Público
–Sessão fotográfica com a bloguer Ana Garcia 
Martins (A Pipoca Mais Doce)
–Acompanhamento dos cursos do IEFP a 
decorrer no Centro Social Laura Alves
–Acompanhamento da equipa de reportagem da 
SIC ao Centro Social Laura Alves
–Acompanhamento da equipa de reportagem 
do “Minuto Verde”, da Quercus  ao Jardim das 
Amoreiras (monda térmica)
–Acompanhamento da equipa de reportagem do 
Público à Mercearia Social – VALOR Humano
–Acompanhamento do presidente a uma 
apresentação do Espaço Júlia no Montijo
–Preparação da viagem e participação do 

Presidente numa conferência na UI (Congresso 
no Porto sobre moedas locais)
–Reunião com Sandra Claro
–Preparação e colocação online dos 
Procedimentos Concursais para FSA
–Acompanhamento, reportagem, design gráfico 
dos panfletos e organização partilhada do 
evento do Seminário PSP sobre burlas com notas 
de 50 E
–Acompanhamento e reportagem do Passeio 
Sénior a Setúbal
–Reunião com PT
–Visita ao Museu da Saúde (para reportagem na 
Magazine)
–Reunião com Teresa Vicente
–Acompanhamento e reportagem do Indie e 
Indie Júnior
–Acompanhamento e reportagem do espetáculo 
Forever Tango
–Acompanhamento da iniciativa Dia da Mãe nas 
Escolas
–Lançamento do Livre de Ondina Pires (Fátima 
Kitsch: Outra estética)
–Acompanhamento e reportagem da 
inauguração da BACS
–Reunião AMA – Espaço Cidadão
–Acompanhamento e reportagem da pintura 
do Centro Social por parte da Kelly Williams 
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Imobiliária
–Reunião de preparação para a iniciativa de 
responsabilidade social por parte da Kelly 
Williams Imobiliária
–Acompanhamento e reportagem da Matiné 
Dançante
–“Presidente: Falamos?” Preparação dos diretos 
via Facebook (artes gráficas, som, imagem, 
lançamento da campanha, gestão das perguntas 
e acompanhamento dos diretos)
–Acompanhamento e reportagem da 
inauguração das ruas Seara Nova e ??
–Reunião NOS
–Reunião Rotary
–Reunião USF Arco para parceria de 
Comunicação
–Reunião USF Arco para parceria em evento no 
Dia do Médico de Família
–Acompanhamento e reportagem da caminhada 
da USF Arco
–Acompanhamento da visita do Departamento 
da Cultura ao Município do Barreiro para 
reconhecimento de território e atividades
–Acompanhamento e reportagem da 
inauguração Jardim das Amoreiras
–Acompanhamento e reportagem do Colóquio 
da embaixada da Austrália no Espaço Atmosfera 

da embaixada da Austrália no Espaço Atmosfera 
M
–Recepção na Embaixada da Austrália
–Acompanhamento e reportagem do Passeio 
Cultural na Freguesia de Santo António
–Acompanhamento e reportagem do Dia da 
Criança nas Escolas
–Acompanhamento e reportagem do Há Festa 
no Jardim
–Acompanhamento, reportagem e organização 
da visita de estudo da escola Profissional Bento 
de Jesus Caraça, do curso de Comunicação, 
Relações Públicas, Marketing e Publicidade
–Acompanhamento da gravação de anúncio 
institucional de incentivo ao voto ao voto, por 
parte da ETIC -  Escola Técnica de Informação e 
Comunicação
–Acompanhamento e reportagem do Arraial 
UACS
–Acompanhamento e reportagem da 
inauguração da exposição dos Tronos de Santo 
António
–Acompanhamento e reportagem do Sarau 
Bússola
–Gestão, organização, acompanhamento e 
reportagem do atelier Cinema de Palmo e Meio

     
     Pedro Martins
     Coordenação Comunicação
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Maio

2 de maio 
Início do processo de inscrições para o Programa 
Férias Grandes

4 de maio
Ida ao espetáculo Forever Tango, no Tivoli, com 
os fregueses de Santo António

5 de maio
Celebração do Dia da Mãe nas escolas básicas 
da Freguesia, com a oferta de um caderno de 
histórias para mães e filhos

20 de maio
Baile Senior: tarde de dança e convívio entre a 
população mais idosa da Freguesia

24 de maio
Ida ao Município do Barreiro, para averiguar as 
possibilidades de visita a um dos seus parques, 
durante as Férias Grandes

24 de maio
Ida ao zoo para averiguar a possibilidade de 
realizar um almoço senior durante as férias sénior.

1. Atividades do Departamento 

Abril

5 a 18 de abril
Acompanhamento do Programa Férias de Páscoa: 
acompanhamento das atividades realizadas ao abrigo 
deste programa de férias, destinado a crianças e jovens 
da freguesia, entre os 4 e os 16 anos.

20 de Abril
Apoio ao projeto Valor Humano: Recolha de bens 
alimentares no supermercado das Amoreiras

22 de Abril
Baile Sénior: Tarde de dança e convívio entre a 
população mais idosa da Freguesia

27 de Abril
Passeio Sénior: Visita ao Cristo Rei, almoço tradicional 
no Retiro da Algodeia, em Setúbal, onde se pode provar 
o tradicional choco frito, de setúbal e visita à fábrica das 
tortas de azeitão. Cerca de 150 idosos da Freguesia 
puderam conviver e desfrutar deste passeio;

30 de Abril
Celebração do Dia Internacional do Jazz 

CULTURA, DESPORTO, DINAMIZAÇÃO 
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29 de maio 
Workshop investir na Austrália e recepção na 
Embaixada da Austrália

30 de maio 
Recepção na Embaixada da Dinamarca

Junho

1 de junho
Inauguração do Arraial da Praça da Alegria que 
permaneceu durante 18 dias, com animação às 
sextas, sábados e vésperas de feriados, com música 
ao vivo. Todos os dias contou ainda com comida 
tradicional desta época festiva, como as sardinhas, 
os grelhados, pimentos, caldo verde, sempre 
acompanhados de música tradicional portuguesa. 
Estiveram presentes no arraial duas associações da 
Freguesia – os Lâncias e os Escouteiros. 
• 2 de junho – Ricardo e Susana Vinagre
• 3 de junho – Hélder Pereira
• 9 de junho – Ricardo Silva e Roberto Alves
• 10 de junho – Tarde de fados, para celebrar o 
dia de Portugal, de Camões e das comunidades 
Portuguesas, em parceria com a Rádio Amália; 
noite animada por Jorge Magalhães
• 12 de junho – Nuno Rúpio e Rouxinol

• 14 de junho – Gina Reis e Ricardo Alcaide

1 de junho
Celebração do Dia Mundial da Criança, nas escolas 
básicas da Freguesia, com animação, insufláveis, 
pinturas faciais e modelagem de balões. Estas 
atividades realizaram-se no recreio da escola básica 
de São José e no Polidesportivo do Passadiço. Foi uma 
tarde muito animada. No fim da festa, cada criança 
recebeu um cesto de basquete portátil. 

3 de junho 
Celebração do Dia Mundial da Criança, no Jardim 
do Torel – Há festa no jardim: mais um ano reunimos 
as melhores animações e os melhores divertimentos 
para fazer uma festa como as crianças da Freguesia 
merecem. Com Iisufláveis, bodyJumping, escalada, 
roller tube no lago do jardim, pinturas faciais e balões. 
O Projeto Bússola também marcou presença e animou 
quem por ali passou com muita brincadeira e música. 
Mais uma  vez, esta festa contou com a presença de 
muitos fregueses que já pedem mais para o ano. 

6 de junho
Apoio logístico à festa do Liceu Passos Manuel: 
empréstimo de tendas

17 de junho
Matiné mensal do baile senior da Freguesia. Trde de 
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dança e convívio entre a população mais idosa da 
Freguesia, mas que ainda dá mostras de ter muita 
pedalada para um pezinho de dança.

19 de junho 
Início das atividades de Férias Bússola: idas à praia, 
atividades desportivas, cívicas, culturais, passeios, 
entre outras. Estas atividades prolongam-se até à 
última semana de julho.

23 de junho 
Realização da reunião de pais do Programa de 
Férias Grandes: apresentação do programa, 
ementas, entrega de material e recomendações. 

23 de junho
Apoio logístico ao arraial da escola básica de São 
José

Preparação das atividades para os 
meses seguintes

- Programa Férias Grandes – elaboração do 
Programa de Férias Grandes: em três turnos em que 
as crianças e jovens da Freguesia podem ir à praia, 
praticar surf e realizar diversas atividades lúdicas e 
pedagógicas durante a tarde
Programa Férias Bússola – elaboração do - 

Programa de atividades das Férias Bússola: 
destinado a crianças e jovens da Freguesia entre os 
10 e os 16 anos

- Praia do Torel: início das diligências para a praia 
do Torel que se vai realizar no mês de Agosto (areia, 
água, pequenas obras no jardim, patrocínios, 
nadadores-salvadores, serviços de bar, casas-de-
banho, limpeza, segurança)
- Cinema do Jardim: início das diligências para 
a realização das sessões de cinema nos jardins 
da Freguesia, nos meses de Julho (Jardim das 
Amoreiras) e Agosto (Jardim do Torel) – licenças e 
autorizações, divulgação

- Passeio Sénior: elaboração de programação para 
um novo passeio sénior, a realizar no mês de julho, 
como celebração do Dia Mundial da Amizade.

- Férias Sénior: elaboração da programação 
das Férias Sénior, a realizar na primeira semana 
de setembro, com atividades de praia, convívio, 
almoço, cultura e recreio 
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Reuniões

11 de Abril  
Reunião com empresa de surf para avaliar a 
possibilidade de ter aulas de surf durante as 
Férias da Freguesia

13 de Abril 
Reunião com a Sagres (Arraial e praia do Torel)

19 de Abril 
Reunião com o Departamento do Desporto da CML 
– Olissípiadas

21 de Abril 
Reunião com a EPAL (Praia do Torel)

16 de maio 
Reunião com a EGEAC – apresentação da 
Freguesia

17 de maio 
Reunião com a Associação Rodrigues Cordeiro

24 de maio
Reunião com o corpo docente da escola básica 
Luísa Ducla Soares para organizar a exposição 
Despert’Art, no espaço BACS ARTE

29 de maio 
Entrevistas a nadadores-salvadores para a praia 
do Torel

30 de maio 
Reunião com a empresa Missão Possível para 
organizar o Dia da Criança no Jardim do Torel

Desporto

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
Abril a Junho de 2017, pelo Departamento Desporto 
da Freguesia de Santo António. 
Tendo em conta a importância da realização 
de atividades desportivas, enquanto forma de 
dinamização do espaço público e promoção de 
hábitos de vida saudável, o Desporto em parceria 
com a Cultura tem vindo a desenvolver projetos 
para a criação de escolas da Freguesia de Santo 
António, nomeadamente a Escola de Futsal 
enquanto forma de dinamização desportiva dos 
jovens de Santo António.

Durante os meses de Abril, Maio e Junho os eventos 
desenvolvidos foram a continuidade e consolidação 
do projeto “Escola de Futsal”. Com
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isso, passamos a apresentar as atividades 
desenvolvidas pelo Desporto durante esse 
período.

• Projeto 1 - “Escola de Futsal”

Continuidade da Escola de Futsal na Freguesia, 
procedendo-se a planificação da nova época 
desportiva 2016/2017. 
A 19 de Setembro de 2016 teve lugar a primeira 
aula da Escola de Futsal, dando inicio a época 
desportiva 2016/2017. Os treinos da Escola 
realizam-se às segundas e quintas-feiras das 18h às 
19h. 

• Projeto 2 – Educação Física nos Jardins de 
Infância

Continuação do Projeto de Lecionação de 
Educação Física no JI de São José, às quartas-
feiras das 9h30 às 10h30.

• Projeto 3 – Espaço Bússola 

Continuação do Projeto de aulas de Esgrima, 
com protocolo com a Federação Portuguesa de 
Esgrma.

Actividades

1) Participação da Escola de Futsal Santo António no 
dia 13 de Maio de 2017, na 2ª Fase Local de Futebol 
das Olisipiadas, no Clube de Rugby do Técnico, com 
uma equipa do Escalão I. 

2) Participação do Grupo Desportivo “Os Lâncias” 
no dia 13 de Maio 2017, na 2ª Fase Local de Futebol 
das Olisipiadas, no Clube de Rugby do Técnico, com 
4 equipas dos seguintes Escalões I,II,III e IV. 

3) Participação da Escola de Futsal Santo António 
no dia 3 de Junho de 2017, nas Finais de Futebol 
das Olisipiadas, no Estádio Universitário de Lisboa, 
com uma equipa do Escalão I. 

4) Participação do Grupo Desportivo “Os Lâncias” 
no dia 3 de Junho 2017, nas Finais de Futebol das 
Olisipiadas, no Estádio Universitário de Lisboa, com 
4 equipas dos seguintes Escalões I,II,III e IV. 

Biblioteca Arquitecto 
Cosmelli Sant’Anna
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Maio

6 de maio 
Lançamento do livro Fátima Kitsch, por Ondina 
Pires, na nova sede da Biblioteca

10 de maio 
Inauguração do novo espaço da Biblioteca 
Arquitecto Cosmelli Sant’Anna – sessão de poesia 
e inauguração oficial

11 de maio 
Canto do Conto ao fim da tarde – Era uma vez 
um urso - leitura de história e realização de uma 
atividade

22 de maio 
Passaporte de leitura na escola básica de São 
José

23 de maio 
Passaporte de leitura na escola básica Luísa Ducla 
Soares – realização do Canto do Conto no Jardim 
de Infância

26 de maio 
Realização do Canto do Conto no Jardim de 
Infancia da Escola Básica Luísa Ducla Soares

Abril

3 de Abril 
3ª Maratona de Leitura nas escolas Básicas da 
Freguesia

4 de Abril 
3ª Maratona de Leitura nas creches e jardins-de-
infância da Freguesia
19 de Abril 
Canto do Conto no CAI de São José (salas de 
bebés e 1 ano) – leitura de história e realização 
de uma atividade

20 de Abril 
Canto do Conto no CAI de São José (sala de 2 
anos e amas) - leitura de história e realização de 
uma atividade

21 de abril  
Passaporte de leitura na escola básica de São 
José

28 de abril 
Passaporte de leitura na escola básica Luísa Ducla 
Soares– realização do Canto do Conto no Jardim 
de Infância
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António com a elaboração de 3 tronos 
- Participação no concurso de Sardinhas da EGEAC
- Participação no Dia da Criança no Jardim do Torel 
com atividades de dança e jogos de equipa

Estúdio  Bússola

Continuação das atividades lúdico-desportivas 
como o ballet, dança, guitarra eléctrica, guitarra 
clássica e esgrima

9 de junho
Sarau Bússola: realizou-se na Casa da Comarca de 
Arganil o Sarau do espaço Bússola, onde todas as 
crianças que frequentam o espaço puderam mostrar 
aquilo que aprenderam no último ano nas aulas de 
ballet, dança, guitarra eléctrica, guitarra clássica e 
esgrima. Os pais e familiares marcaram presença 
numa animada tarde onde as crianças e jovens da 
Freguesia foram as estrelas da companhia. 

     Filipa Veiga
     Coordenação Cultura

recolha dos livros do Projeto.

21 de Junho 
Canto do Conto na Biblioteca com a Festa das Artes 
– leitura de história e realização de atividade;

22 de junho  
Passaporte de Leitura na Escola Básica Luísa Ducla 
Soares: finalização do projecto no ano letivo de 
2016/2017 – recolha dos livros do Projeto. 

28 de junho 
Canto do Conto mensal no CAI de São José (sala de 
bebés e 1 ano)

29 de junho 
Canto do Conto mensal no CAI de São José (sala de 
2 anos e amas)

Projeto Bússola

- Continuação do apoio escolar aos jovens inscritos no 
ATL
- Inicio das aulas de snooker para uma melhor 
concentração e raciocínio matemático
- Participação na exposição dos Tronos de Santo 

Junho

6, 9, 14, 16, 20, 22, 28 e 30 de junho
Visita da Creche do Centro Paroquial de São Mamede 
e do CED Nossa Senhora da Conceição, para leitura 
livre no novo espaço da Biblioteca Cosmelli Sant’Anna

8 de junho 
Canto do Conto ao fim da tarde no Arraial da Praça 
da Alegria. Mais uma vez o conto mensal sai à rua 
para ganhar vida no arraial da Freguesia. "Quero a 
minha cabeça", de António Jorge Gonçalves, pôs as 
crianças à procura da sua cabeça entre as árvores do 
arraial.

9 a 23 de junho 
Exposição Despert’Art: exposição dos trabalhos dos 
alunos da escola básica de São José, no espaço 
BACS ARTE da Biblioteca. 

16 de junho 
Visita dos artistas da exposição Despert’Art à 
Biblioteca para verem os seus trabalhos.

20 de junho 
Passaporte de Leitura na Escola Básica de São José: 
finalização do projecto no ano letivo de 2016/2017 – 
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Hip-Hop - Praia do Torel

EDUCAÇÃO



Introdução

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses 
de Abril a Junho de 2017 pelo Departamento de 
Educação da Freguesia de Santo António. 
De acordo com as diversas competências 
delegadas à Junta de Freguesia de Santo 
António, o departamento de Educação realizou:

Requalificação / manutenção

No âmbito das competências da Freguesia, 
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o 
regime jurídico e as competências das autarquias 
locais nos art. 7º, alínea 2) e art. 16º, nº1 alíneas 
f), o) e ii), foram realizadas manutenções nas 
escolas da Freguesia:

- Reparação de Calçada do recreio na EB1/JI S. 
José;
- Pintura de muro de acesso à Escola EB1/JI S. José;
- Manutenção de lavatórios das casas de banho 
da EB1/JI Luísa Ducla Soares (atualmente nas 
instalações da EB1/JI Gaivotas);
- Substituição de fechadura da sala da CAF 
da EB1/JI Luísa Ducla Soares (atualmente nas 
instalações da EB1/JI Gaivotas);

- Substituição de lâmpadas do corredor da EB1/
JI Luísa Ducla Soares (atualmente nas instalações 
da EB1/JI Gaivotas);
- Colocação de corrimão nas escadas da EB1/JI 
Luísa Ducla Soares (atualmente nas instalações 
da EB1/JI Gaivotas).

Entrega de materiais nas escolas

No âmbito das competências da Freguesia, 
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o 
regimeJurídico e as competências das autarquias 
locais no art. 16º, nº1 alíneas mm) foi realizado:

- Entrega mensal de Material de higiene e limpeza 
na EB1/JI Luísa Ducla Soares (atualmente nas 
instalações da EB1/JI Gaivotas) e na EB1/JI S. José;

Oferta de atividades no Jardim de 
Infância e nas AAAF (Atividades de 
Animação e Apoio à Família) das 
Escolas

No âmbito das competências da Freguesia, 
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o 
regime jurídico e as competências das autarquias 
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locais no art. 16º, nº1 alínea v), apoiar atividades 
de natureza cultural e desportiva e, visto que, a 
freguesia tem 2 escolas básicas com cerca de 50 
crianças no Jardim de Infância e 45 crianças nas 
AAAF, foram desenvolvidas:
Oferta desportiva

A necessidade de diversificar atividades 
desportivas no contexto dos Jardins de Infância e 
nas AAAF das escolas (EB1/JI Luísa Ducla Soares e 
EB1/JI S. José), a Junta de Freguesia proporciona 
as seguintes ofertas desportivas:

- Aulas de Educação Física, que ajudam no 
desenvolvimento da motricidade fina, coordenação, 
a jogar, atividades rítmicas e expressivas, perícia e 
manipulação, deslocamentos e equilíbrios;

- Aulas de Judo: Os exercícios de Judo são usados 
para desenvolver a confiança, a coordenação 
motora, a condição física, a auto-estima e a 
concentração, o encorajando, a disciplina e também 
o respeito pelos outros;

- Aulas de Natação: A Natação, para além de 
melhorar as funções respiratórias e fisiológicas do 
organismo, aumenta a coordenação motora e a 
tensão muscular.

- Aulas de Yoga: A prática de yoga para crianças 
é uma excelente maneira de promover o seu 
crescimento saudável. Os principais pontos positivos 
da yoga na infância são, o aumento da sua 
capacidade de concentração, relaxamento, melhora 
na flexibilidade e equilíbrio físico e mental. Além 
disso, desenvolve a autoestima e autoconfiança da 
criança.

- Foco Musical: Oferta de aula de musica/
instrumentos para os 1º anos do 1º ciclo.

Interrupção Letiva da Páscoa 

Para além da competência da Junta de Freguesia, 
em apoiar e responder às necessidades das famílias 
nas AAAF (Atividades de Animação e Apoio à 
Família) e na CAF (Componente de Apoio à Família) 
após horário letivo, tem também, as Interrupções 
Letivas:
- Interrupção letiva da Páscoa (de 5 a 18 de Abril), 
com o horário das 8h às 19h
- Interrupção letiva do Verão (de 26 de Junho a 31 
de Julho), com o horário das 8h às 19h

- Pedidos orçamentos (visitas/passeios, transporte) 
para Férias da Páscoa e Férias de Verão;
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das 2 Escolas;
- Transporte para visitas/passeios na Interrupção 
letiva da Páscoa;
- Contratação de monitora para AAAF/CAF da 
Escola S. José;
- Rescisão de contrato com monitora para AAAF/
CAF da Escola S. José;
- Transporte para visitas/passeios na Interrupção 
letiva do Verão;
- Contratação de 3 monitores para Interrupção letiva 
do Verão;
- Aquisição de bonés, fitas e bolsas de identificação 
para Férias de Verão;
- Aquisição de equipamento de Som para Arraial 
(Festa final de Ano) da Escola S. José;
- Interrupção Letiva da Páscoa (visitas);
- Interrupção Letiva do Verão (Visitas).

Foram realizadas diversas reuniões com equipa do 
CAF da EB1/JI Luísa Ducla Soares (atualmente nas 
instalações da EB1/JI Gaivotas) e da EB1/JI S. 
José;

- Pedidos de orçamentos:
- Transporte (Viagem de Finalistas, Passeio Final de 
Ano, Dia da Criança, Interrupção Letiva da Páscoa, 
Interrupção Letiva do Verão)
- Equipamento de som para Arraial da Escola de S. 

- Autocarro (3) para Passeio Final de Ano da 
Escola EB1/JI S. José;
- Autocarro (2) para Passeio Final de Ano da 
Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares;
- Autocarro (2) para transportar os alunos da EB1/
JI Luísa Ducla Soares para a Freguesia para Festa 
Final de Ano;
- Compra de bilhetes de comboio para alunos da 
EB1/JI Luísa Ducla Soares do 3º e 4º ano fazerem 
visita de estudo;
- Aquisição de equipamento de som para o 
Arraial (Festa Final de Ano) da EB1/JI S. José;
- Oferta de 2 Tendas à EB1/JI S. José para eventos 
que se realizam ao longo do ano letivo.

Reuniões/orçamentos/
entrevistas/planificações/
propostas/outros

Realização de reuniões de trabalho no âmbito das 
competências coordenados pelo Departamento da 
Educação:

Foram elaboradas diversas propostas:
- Apoio nos Transportes – Dia da Criança;
- Apoio no Transporte para Viagem de Finalistas;
- Apoio no Transporte para Passeio Final de Ano - 
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- Elaboração do programa das Férias da Páscoa;
- Elaboração do programa das Férias de Verão;
- Aquisição de bonés, fitas e identificadores para os 
alunos inscritos nas férias de Verão da CAF;
- Contratação de monitores para acompanhar todas as 
crianças inscritas na interrupção Letiva do Verão.

Apoio da Junta de Freguesia de Santo 
António às Escolas

No âmbito das competências da Freguesia, determinadas 
na Lei n.º75/2013, que estabelece o regime jurídico e as 
competências das autarquias locais no art. 16º, n.º1 alínea 
v), a Junta apoiou as escolas com oferta de:

- Oferta de Ovos de Chocolate para todos os alunos da 
EB1/JI Luísa Ducla Soares;

- Autocarro (2) para transportar os alunos da EB1/JI Luísa 
Ducla Soares para a Freguesia para o Dia da Criança;

- Autocarro (2) para alunos Escola EB1/JI S. José para 
Viagem de Finalistas dos alunos do 4º ano;
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José
- Atividades para Interrupção Letiva da Páscoa
- Atividades para Interrupção Letiva do Verão

- Visitas às Escolas;

- Planificações quinzenais de CAF e AAAF;

- Planificação programa Férias da Páscoa;

- Planificação programa Férias do Verão;

- Elaboração de “Tronos de Santo António” para a 
Exposição na UACS.

     Carla Pereira Gomes
     Coordenação Educação
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Amoreiras)
EB1 LUISA DUCLA SOARES ( Nº37 ) E JI RUA DO 
PASSADIÇO
TRAVESSA DO NORONHA TRAVESSA DO 
NORONHA
RUA BRAANCAMP RUA BRAANCAMP
RUA BRAANCAMP - Coração de Jesus RUA 
BRAANCAMP
RUA DAS AMOREIRAS RUA DAS AMOREIRAS
CANTEIRO NA RUA DAS AMOREIRAS RUA DAS 
AMOREIRAS
RUA DE S. ANTÓNIO DA GLÓRIA/TRAVESSA DO 
FALA-SÓ
LARGO DO ANDALUZ LARGO DO ANDALUZ
LARGO JEAN MONET LARGO JEAN MONET
JARDIM CAMILO CASTELO BRANCO AVENIDA 
DUQUE DE LOULÉ

Nota: De forma adicional, a freguesia mantém sob a 
sua gestão, por parceria estabelecida e com meios 
próprios, o espaço verde localizado no Instituto 
Gama Pinto.

Nestes Espaços Verdes as intervenções têm sido, 
sobretudo ao nível de:
- Limpeza geral dos espaços ajardinados, com 
recolha do lixo das papeleiras
- Colocação de sacos de lixo dos dispensadores 
de dejectos caninos

Introdução

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses 
de abril a junho de 2017 pelo Departamento de 
Espaços Público, Espaços Verdes e Património da 
Freguesia de Santo António.
A Freguesia tem sob a sua gestão um conjunto 
de 15 espaços verdes, totalizando uma área de 
31,512 m2, cuja manutenção está entregue à 
Freguesia por transferência de competências, 
efetivada a 10 de Março de 2014.
A manutenção dos espaços verdes seguia, 
anteriormente, um desenho adequado à cidade 
e à gestão dos espaços da CML. Este facto levou 
a uma diversidade de contratualizações que 
foi gerida e analisada durante este trimestre de 
forma a otimizar o funcionamento dos referidos 
serviços.

Espaços Verdes
JARDIM ALFREDO KEIL (Praça da Alegria) PRAÇA 
DA ALEGRIA
JARDIM DO TOREL RUA JÚLIO DE ANDRADE
JARDIM PERIFÉRICO À ESCOLA DE S. JOSÉ RUA 
DO TELHAL
EB1 ( Nº29 ) E JI S. JOSÉ RUA DO TELHAL,
JARDIM MARCELINO MESQUITA (Praça das 
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Sacha, monda de canteiros, corte de relvas e 

passagem com roçadora nos pavimentos.

Gestão e manutenção de 
Espaços Verdes

- Operações de remoção de resíduos, sacha e 
monda de canteiros, corte de sebes, poda de 
arbustos e corte de relvados;
- Inspeção e adequação do sistema de rega de 
vários espaços verdes da Freguesia;
- Inspeção visual do arvoredo existente nos 
espaços verdes da Freguesia;
- Acompanhamento e fiscalização das 
intervenções realizadas nos espaços verdes;
- Recuperação de canteiros degradados, através 
de aeração do solo e plantações de espécies 

arbustivas;

Intervenções no arvoredo inserido 
nos Espaços Verdes
 
- Identificação de patologias em arvoredo e 
necessidade de intervenções de manutenção;
- Comunicação com o Departamento de 

Manutenção de Espaços Verdes da CML para a 
elaboração de relatórios de avaliação do estado 
fitossanitário do arvoredo existente;

Intervenções no arvoredo 
em caldeira

- Inspeção visual do arvoredo em caldeira 
existente na Freguesia;
- Corte de pequenos ramos e pernadas de 
arvoredo em caldeira existente na Freguesia;
–Comunicação com a CML para organização da 
intervenção de remoção de cepos e posterior 
plantação de novos exemplares;
–Plantação de uma boganvília no Jardim do Torel
–Plantação de árvores no Parque Infantil do Torel

Elementos de água e Património 
integrante

- Atividades de inspeção visual e verificação 
do funcionamento dos elementos de água da 
Freguesia;
- Limpeza e manutenção dos elementos de água 
existentes na Freguesia;
- Articulação com os serviços da CML para 
limpeza e tratamento da cantaria existente na 
fonte do Jardim Marcelino Mesquita;
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–Colaboração com a CML para definição de 
necessidades referentes à recuperação do 
pavimento do Jardim Marcelino Mesquita e 
averiguação de possibilidade realização de 
empreitada do mesmo âmbito no Jardim do 
Torel;
–Requalificação do bebedouro do Jardim do 
Torel
–Colocação de novos bancos na Praça da Alegria
–Requalificação do sistema de rega no Jardim 
Camilo castelo Branco.

Reuniões realizadas

- Coordenação com os serviços de Limpeza 
Urbana da Freguesia para a recolha de folhas em 
áreas adjacentes aos espaços verdes;
- Reuniões com várias entidades para discutir 
a adequação e possibilidade de realização de 
atividades em espaços verdes e instalação de 
equipamentos;
–Coordenação com o Departamento de Cultura 
para definição da organização de eventos nos 
espaços verdes da Freguesia.

Intervenções realizadas no 
Espaço Público

Intervenções realizadas ao nível de requalificação 
da calçada (descalcetamento de calçada e 
tampas de visita, abatimentos, nivelamento de 
pavimento com raízes  e caldeiras, reafixação 
de pilaretes e sinalização vertical, colocação de 
guarda-corpos), totalizando 322,84 m2.

– Rua Mãe d'Água
– Alto do Penalva
– Rua da Sociedade Farmacêutica
– Rua Luciano Cordeiro
– Rua Conde de Redondo
– Largo de São Mamede
– Rua Nova de São Mamede
– Rua Alexandre Herculano
– Alameda de Santo António
– Rua de Santa Marta
– Rua da Imprensa Nacional
– Rua da Artilharia Um
– Travessa da Légua da Póvoa
– Avenida da Liberdade
– Rua de Santo António dos Capuchos
– Rua de Santo António da Glória
– Rua do Passadiço
– Rua Duque de Loulé
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– Rua Duque de Palmela
– Rua Júlio César Machado
– Rua Maestro Pedro Freitas
– Travessa Fábrica dos Pentes
– Rua Vale do Pereiro
– Rua de São Bento
– Rua de São José
– Rua das Pretas
– Rua Rosa Araújo
– Rua do Cardal a São José
– Rua Castilho
– Rua das Taipas
– Hospital Gama Pinto
– Rua Braancamp
– Rua da Glória
– Praça da Alegria
– Rua da Conceição
– Rua do Telhal
– Rua Barata Salgueiro
– Rua do Carrião
– Largo Hintze Ribeiro
– Praça do Princípe Real
– Largo da Oliveirinha
– Jardim do Torel
– Rua Castelo Branco Saraiva
– Rua de São Francisco de Sales
– Rua Seara Nova
– Rua Alexandre Herculano
– Rua da Escola Politécnica

3838

– Escola Básica do Torel (São José)
– Rua Manuel Jesus Coelho
– Rua Rodrigues Sampaio
– Rua Bernardino Ribeiro
– Rua Rodrigo da Fonseca

Desenvolvimento de projetos

Durante este trimestre foram iniciados os 
procedimentos para desenvolvimento dos seguintes 
projetos, no ãmbito do Protocolo de Delegação 
de Competência, entre a Freguesia de Santo 
António e a CML:

Requalificação do Jardim Marcelino Mesquita 
(em execução)
A intervenção consiste: no arranque de cepos e 
eventual abate de arvoredo em risco de queda, 
levantamento de todo o passeio circundante em 
calçada, eventual alargamento e subida de cota 
do mesmo, reconstrução de caldeiras e calçada, 
replantação de árvores abatidas, reparação 
de valetas em calçada no interior do jardim, 
repavimentação de pavimento em saibro degradado 
por solo estabilizado e levantamento do mobiliário 
urbano, reparação e reposição.

Requalificação do Jardim do Torel
A intervenção prevê a requalificação do piso, com a 



sua repavimentação nos acessos ao parque infantil 
(tipo de piso a usar ainda em estudo).

Requalificação do Jardim Camilo Castelo Branco 
(em execução)
A intervenção tem por base a instalação de sistema 
de rega, na zona junto ao hotel e zona junto à 
estátua, prevendo ainda a ressementeira do espaço 
mobilizado.

Requalificação dos espaços verdes da Rua   
Braancamp - Finalizado 

Requalificação do Jardim Alfredo Keil (em 
execução)
A intervenção consiste na limpeza e reparação 
das juntas do lago do Jardim Alfredo Keil, através 
do uso de argamassas impermeáveis, reparação e 
impermeabilização das argamassas de fundo e na 
renovação dos bancos do jardim.
Requalificação da Travessa do Fala-Só 
A intervenção tem como objetivo devolver o espaço 
ao peão, através da criação de zonas de paragem e 
usufruto, tornando a área mais vivida e segura.
Não foram propostos lugares de estacionamento 
(com exceção de zonas para cargas e descargas).
É proposto o desvio do troço da rua correspondente 
à área a intervir, de modo a aumentar a zona de 
estar, do lado das escadinhas existentes. A criação 

3939

do espaço de paragem tem, por objetivo, desenvolver 
as zonas comerciais que existem e potencializar a 
introdução de novas. Pretende-se implantar um banco 
corrido em betão que, para além de ser um elemento 
delimitador, proporciona o usufruto do alinhamento 
arbóreo proposto, como um momento de paragem que 
induz a fruição do respetivo largo. 

Reconstrução total do arruamento entre a Rua da 
Alegria e a Travessa do Fala-Só 
A intervenção prevê a reconstrução total do arruamento 
entre a Rua da Alegria e a Travessa do Fala-Só, 
atualmente composta por cubos de granito  em cubos 
revestidos por betão betuminoso.
 
Reconstrução do Largo da Oliveirinha
Propõe-se uma zona nivelada, de forma a conferir um 
caráter de praça, onde será incluído novo mobiliário 
urbano: um banco corrido e um ponto de água 
(bebedouro/fonte). De forma a ultrapassar o problema 
da diferença de cotas, a proposta visa a introdução de 
degraus e de uma zona rampeada. Pretende-se, desta 
forma, que a escadaria seja apropriada, não só como 
auditório sobre o elevador da Glória, como zona de 
paragem e estar.
O limite, entre a rua do elevador da Glória e o 
Largo da Oliveirinha, será definido por um muro com 
conversadeiras, dando assim origem a dois nichos 
intimistas, de paragem e conversação.

ESPAÇO PÚBLICO, ESPAÇOS VERDES
E PATRIMÓNIO
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maioritariamente, pedonal. A proposta equaciona: 
a substituição de pavimentos, com vista a melhorar 
a circulação pedonal e o acesso às habitações, 
permitindo a criação de uma zona sobreelevada 
da faixa de rodagem, colocando-a ao nível do 
passeio, promovendo uma área com características 
de continuidade preferencialmente pedonal, 
potencializando a implementação de novas áreas de 
estadia. 

     
     João Pires
      Coordenação Espaço Público, Espaços  
     Verdes e Património

Não foram equacionados lugares de 
estacionamento, porém é um espaço que 
permite o acesso automóvel de forma 
condicionada, apenas para permitir cargas e 
descargas, no largo.

Reconstrução da Rua da Caridade e Rua da 
Esperança do Cardal 
A intervenção prevê: a substituição de pavimentos 
com correção de cotas para regularização 
dos mesmos, com vista a melhorar a circulação 
pedonal e acesso às habitações, reabilitação e/
ou substituição das guardas existentes e introdução 
de novos elementos, ordenamento dos elementos 
de sinalização, substituição dos pavimentos junto 
aos corrimãos onde transitam preferencialmente 
as pessoas com menor mobilidade, estabelecendo 
uma área de maior atrito e consequentemente de 
maior segurança, reabilitação e/ou substituição 
dos corrimãos existentes, substituição dos coletores 
que apresentem danos, alteração do sistema de 
drenagem das águas pluviais para o centra da via 
e ordenamento dos canais de circulação pedonais 
e rodoviários.

Requalificação do Largo da Anunciada
A intervenção em causa tem como objetivo 
a valorização do largo como zona, 
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Introdução 

Este departamento faz a análise dos pedidos 
de licenciamento de ocupações de espaço 
público, nomeadamente, de suportes publicitários 
e mobiliário urbano no espaço contíguo de 
estabelecimentos e ocupações temporárias de 
espaço público; para além das atividades de venda 
ambulante e restauração ou bebidas não sedentária 
e arrumadores de automóveis.
É ainda exercida a competência de fiscalização e 
instrução de processos de contraordenação nos 
termos de cada regime setorial. 
No período de Abril a Junho este serviço realizou, 
sumariamente o seguinte trabalho:

Licenciamento Zero 

Foram recebidos, desde Março 226 
comunicações prévias, sendo o total do ano até 
ao momento de 396 comunicações.

Contraordenações

Foram realizadas as diligências necessárias 
ao desenvolvimento das contraordenações já 
instauradas e prosseguido o trabalho normal 

de fiscalização das ocupações, nomeadamente 
com o levantamento de autos e apreensão de 1 
esplanada.

Ocupações Temporárias de 
Espaço Público

Foram apreciados até 8 de junho pedidos de 
ocupação temporária de espaço público.

Trabalhos Diversos

Para além das colaborações habituais com 
outros Departamentos da Freguesia, o trabalho 
do Departamento de Licenciamento tem 
passado, em grande medida, pela colaboração 
na resolução de problemas de estacionamento 
e tráfego, colaboração com os Fregueses 
na participação de reclamações de ruído e 
ocupações abusivas de obras.

Foram ainda levados a cabo 6 procedimentos 
de seleção para atribuição de licenças de 
ocupação de espaço público para atividades de 
venda ambulante e prestação de serviços de 
restauração ou bebidas não sedentária. 

Procedemos, também, às tarefas associadas ao 
licenciamento de ocupação de espaço público para 

as festas da cidade.

     Tiago Lopes
     Coordenação Licenciamento  
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Introdução 

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
Abril a Junho de 2017 pelos Serviços de Limpeza 
Urbana da Freguesia de Santo António, que dispõe 
de dois postos onde 44 colaboradores prestam 
serviços organizados em dois turnos (dia/noite). A 
equipa administrativa conta com 3 colaboradores.
Os serviços prestados pela Freguesia incluem: 
a limpeza das vias, espaços públicos, sarjetas 
e sumidouros, através de ações de varredura e 
lavagem.

Serviços regulares de Limpeza 
Urbana

- Serviços diários de varredura e lavagem de vias e 
espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
- Serviços de recolha de papeleiras na área da 
Freguesia;
- Serviços de manutenção de passeios públicos 
através de sopro e aspiração de folhas;
- Serviços de deservamento dos passeios públicos;
- Circuito diário de apoio a recolha de lixo no 
espaço público na Colina de Santana e área da 
Glória.

Serviços excecionais de Limpeza 
Urbana

- Comemorações do campeonato de Futebol- 
13 de Maio: ação de limpeza após evento de 
consagração do campeonato de futebol 2017. Esta 
ação teve o envolvimento de 30 trabalhadores que 
durante os dois turnos de dia 13 de Maio realizaram 
tarefas de varredura, sopro e lavagem da área 
do Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade, 
Braamcamp entre outras, com a recolha de 
aproximadamente 12 toneladas de resíduos.
- Noite Santo António- 13 de Junho:
Serviços de acompanhamento do evento 
Marchas de Lisboa, com envolvimento de 30 
trabalhadores em dois turnos para limpeza da 
área da Avenida da Liberdade e Rua São José 
onde decorreram os eventos das Marchas e 
arraiais da noite de Santo António;
- Ações de intervenção para apoio aos serviços 
da CML na recolha de lixo colocado em locais 
críticos da via pública;
- Reforço dos serviços de limpeza urbana nas 
áreas de maior fluxo turístico da Freguesia;
- Intervenção geral de prevenção de manutenção 
de sarjetas em reforço e como resposta aos 
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varredura e manutenção de papeleiras da 
Avenida da Liberdade
- 40º Corrida da Liberdade – 25 de Abril: Reforço 
de Limpeza e manutenção de papeleiras para 
apoio a evento na Avenida da Liberdade;
- Vigília Pública da Associação Civil de Venezuela 
em Lisboa – 29 Abril: Acompanhamento do 
local com apoio de varredura na Rua Rodrigo da 
Fonseca;
- Marcha Global da Marijuana Lisboa – 6 Maio: 
Manutenção de Papeleiras e varredura de apoio 
na área do Rato, r Rua Escola Politécnica;
- 36ª Corrida Internacional 1º de Maio – 1 Junho: 
Manutenção de papeleiras e varredura de apoio 
na área da Avenida da Liberdade e Marquês de 
Pombal;
- Arraial Unidos da Glória- 1 a 30 de junho: 
entrega de contentores de apoio com recolha 
em coordenação com a CML, varredura diária do 
local;
- Manifestação CGTP- 3 Junho: Manutenção de 
papeleiras e varredura de apoio na Avenida da 
Liberdade;
- Festa TimeOut Museu Nacional Historia Natural 
e da Ciência- 6 Junho: Lavagem do local após 
evento;
- Arraial União de Comercio e Serviços- 8 Junho: 
Entrega de contentores de apoio com recolha em 

coordenação com a CML, acompanhamento do 
local após evento;
- Arraial Museu Arpad Szenes- 13 de Junho: 
Entrega de contentores de apoio com recolha em 
coordenação com a CML, acompanhamento do 
local após evento;

Realização de serviços de reforço 
e apoio de Limpeza Urbana em 
eventos organizados ou com 
o apoio da Freguesia, onde se 
destaca:

Feira da Avenida: 
- Colocação e manutenção de contentores de 
apoio nos dias de realização da feira da Avenida 
no âmbito de feira licenciada à Associação 
Passeio Público pelo Departamento de 
Licenciamento;

Departamento de Cultura: 
- 25 e 29 de Maio: Colaboração com o 
Departamento de Cultura para apoio no transporte 
de equipamentos para produção de eventos;
- Arraial Santo António 1 a 15 de Junho: Sopro 
e lavagem de preparação do local após 

avisos emitidos pela Proteção Civil para alertas de 
chuvas intensas;

Serviços Limpeza Urbana de 
prevenção e apoio

Realização de serviços de Limpeza Urbana de 
reforço, prevenção e apoio, antes, durante e após 
a realização de eventos na área da Freguesia, 
nomeadamente:

- Corrida Sempre Mulher- 2 Abril: Apoio aio 
evento na manutenção de papeleiras e varredura 
da área da Avenida da Liberdade; 
- Manifestação da União de Estudantes das 
Terapêuticas Não Convencionais – 4 de Abril: 
Acompanhamento de manifestação com apoio 
na varredura e Manutenção de papeleiras nas 
áreas do Marquês de Pombal, Braamcamp, 
Alexandre Herculano e São Bento;
- Comemoração do 207º aniversário da 
Independência da Venezuela- 19 de Abril: 
Preparação do local com varredura da área 
junto à Estátua de Simon Bolivar na Avenida da 
Liberdade;
- Comemorações Populares do 25 de Abril – 
25 de Abril: Apoio ao evento com serviço de 
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     Filipa Mendes
     Coordenação Limpeza Urbana 

montagens, colocação de contentores de apoio ao 
evento para recolha em coordenação com CML, 
Acompanhamento diário do local, com recolha de 
papeleiras, lavagem de acompanhamento e lavagem 
final após evento;
- “Há Festa no Jardim” 3 de Junho - Colocação 
de Contentores de apoio, manutenção geral de 
papeleiras e Manutenção geral após evento no 
Jardim do Torel.

Departamento de Ação Social: 
- Apoio na limpeza coerciva de moradias de 
fregueses em situação de isolamento e apoio 
social;

Departamento Licenciamento:
- Apoio no transporte e armazenamento de 
esplanada em ação de apreensão desenvolvida 
pelo Departamento de Licenciamento

Gestão de equipamentos

- Aquisição de 10 carrinhos de varredura, 8 
carrinhos de lavagem e 20 contentores de apoio 
para carrinhos de varredura;
- Aquisição de 16 conjuntos de 50 metros de 
mangueiras de lavagem de espaço publico;

-Manutenção geral de equipamentos (sopradores, 
roçadoras, veículos) e instalações (sistema 
de bombas de esgoto, Sistema de ar forçado, 
equipamento de cantina)

Reuniões realizadas

- Reunião de coordenação com a CML para 
preparação de serviço para as Marchas de Lisboa;
- Reunião com entidade gestora de espaços 
comerciais na área da Freguesia para 
implementação de melhorias ao nível do 
tratamento ambiental de espaço público;

Outros

- Assinatura a 23 de Maio de 2017 de Contrato de 
financiamento de Aquisição de Viaturas Elétricas 
de Serviços Urbanos Ambientais, integrado no 
Fundo Ambiental, em resposta à candidatura da 
Freguesia para financiamento até 15 mil euros 
para apoio à aquisição do veículo MEGA e dois 
aspiradores elétricos;
- Iniciado o procedimento para aquisição de 
aspiradores elétricos ao abrigo do contrato de 
financiamento do Fundo Ambiental;
- Reorganização dos serviços para implementação 
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Introdução 

As atribuições deste Gabinete integram a 
dinamização de atividades de promoção do 
comércio dos bairros e das avenidas da Freguesia 
de Santo António, o apoio a eventos que 
proporcionem a captação de novos públicos para 
as lojas da Freguesia, e a dinamização de iniciativas 
que promovam o comércio da Freguesia.

Para o Turismo, as nossas atividades passam pela 
promoção da Freguesia de Santo António como 
um importante polo de atração turística, através 
dos seus parques, jardins e miradouros, dos 
seus monumentos e outros locais de interesse, 
da grande oferta de comércio especializado e 
restauração variada.

 
Atividades realizadas no período 
de março a junho  2017

-Reuniões na Escola de Comércio de Lisboa, 
para adequação do Calendário das Ações de 
Formação para 2017 com as necessidades dos 
Comerciantes da Freguesia.

- Reunião com o Coordenador e a Formadora de 

Vitrinismo da ECL para planeamento dos Programas 
“Reabrimos Brevemente” e “A Minha Montra”, e 
reuniões internas de preparação dos programas.

- Visitas ao terreno com o Coordenador da 
ECL, para análise individual detalhada dos 
estabelecimentos identificados com potencial de 
integrar os Programas “Reabrimos Brevemente” e “A 
Minha Montra”.

- Participação em Conferência da Câmara de 
Comércio e Indústria subordinada ao tema do novo 
Regulamento Geral de Protecção de Dados, e sua 
implicação para as empresas.

- Reunião com a Coordenadora da Associação 
Mundo a Sorrir, para fecho do Orçamento de 
Implantação e Funcionamento da Clínica CASO.

Próximas actividades

- Apoio a acções de dinamização das diversas 
áreas comerciais da Freguesia, nomeadamente 
das Rua Castilho e da Av. da Liberdade, cujas 
organizações de comerciantes desenvolvem 
iniciativas locais, bem como de outras áreas da 
Freguesia.
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- Acompanhamento das diversas actividades de 
animação decorrentes das Festas de Junho em Lisboa.

- Dinamização do Projecto CASO - Centro de Apoio 
à Saúde Oral, em colaboração com a Associação 
Mundo a Sorrir.

- Novas visitas ao terreno com o Coordenador da ECL, 
para identificação, nos estabelecimentos identificados 
com potencial de integrar os Programas “Reabrimos 
Brevemente” e “A Minha Montra”, das acções a 
desenvolver com os empresários locais.

- Realização de acções de formação subsequentes nas 
temáticas do Atendimento, da Animação do Ponto de 
Venda, e da formação em Línguas (francês/ inglês) 
para o Comércio a Retalho da Freguesia.

- Intensificação do diálogo regular com as 
Organizações Empresariais locais, visando a 
sensibilização mútua para o quotidiano do Comércio e 
do Turismo da Freguesia de Santo António.

- Promoção de actividades de dinamização do 
Comércio e do Turismo da Freguesia, conforme o 
Orçamento e o Plano de Actividades para 2017.

     Francisco Toscano
     Coordenação Comércio e Turismo
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