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90 dias, 500 horas seriam os números a reter se pensarmos
no trabalho que desenvolvemos de janeiro a março de 2018.
Contudo, muito do que se fez não é possível contabilizar, nem
se traduzir na frieza dos números, porque a equipa que lidero
continua a desenvolver afincadamente em prol de Santo
António, com os olhos no futuro, respeitando o passado e
trabalhando o presente.
E só com o empenho e a dedicação de TODOS, neste
trimestre, tem sido possível cimentar trabalho nos diferentes
vértices que compõem a nossa freguesia. Seja na área da
ação social, comunicação, cultura, desporto, educação,
espaço público/espaços verdes, limpeza urbana,
licenciamento e comércio e turismo.
Sempre a pensar naqueles que vivem bem no coração
de Lisboa continuamos a renovar as nossas áreas verdes
e o nosso espaço público. Exemplo disso mesmo tem sido
Requalificação da Travessa do Fala-Só, onde se pretende
aumentar a zona de estar do lado das escadinhas existentes,
de forma a potenciar o desenvolvimento das zonas
comerciais existentes e contribuir para a criação de novas.
Ou mesmo a Requalificação do Largo da Oliveirinha, através
da criação de zona nivelada para conferir carácter de praça
à zona, implantando degraus e de uma zona rampeada para
vencer as diferenças de cota.

A chegada de fevereiro trouxe consigo o baile mais
romântico do ano. E a freguesia não podia deixar de
comemorar esta que foi a quarta edição com a banda de
covers dos anos 50, 60 e 70. Este ano a novidade foi na
escolha do espaço - Cineteatro Capitólio, no Parque Mayer.
E pela adesão demonstra que conseguimos ir ao encontro
das necessidades dos nossos fregueses e que continuam a
ser eventos, como este, que são já uma referência na nossa
cidade.
Juntos temos vindo a construir um caminho mais sólido e firme
para continuar a fazer não só diferente mas melhor. Mas
sempre com o foco nas Pessoas. Porque as Pessoas devem
estar sempre no centro da atenção de quem envereda pela
vida pública. Porque é para as Pessoas que trabalhamos
todos os dias e é para as Pessoas que existimos.
Por isso nos candidatámos, nestas eleições, com o lema
que devém do slogan do mandato anterior, “POR SANTO
ANTÓNIO, PELAS PESSOAS, SEMPRE” e este será sempre o
enfoque da minha política.
Vasco Morgado – Março 2018

Continuamos apostar no diálogo permanente com todos
os agentes culturais para pudermos oferecer a todos o
acesso à cultura. Seja através do Festival Play, o FESTin onde
possibilitamos que crianças e seniores assistam a filmes de
diferentes países e de forma gratuita.
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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
Comunicação
Freguesia de Santo António. Está dividido por temas/
acções.
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AÇÃO SOCIAL
Introdução
O presente relatório consiste numa descrição
sumária do trabalho desenvolvido no decorrer do
trimestre de janeiro, fevereiro e março de 2018,
pelo Departamento de Ação Social da Freguesia de
Santo António.
Está dividido por temas/ações estando no
Departamento de Ação 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 Polo de São
Mamede. Não obstante dos dias das marcações,
através do telefone direto 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 527 atendimentos no âmbito do
Regulamento de Apoios Sociais da Freguesia.

Vassouras & Companhia

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 no
domicílio e acompanhamento a passeios. Sendo
também dada resposta em casos de solicitações
pontuais.
Neste momento o programa conta com 5
colaboradoras, 2 motoristas e 1 coordenadora e
é prestado apoio a um total de 118 beneficiários
mensalmente.
As pequenas reparações estão sinalizadas, no
entanto nem sempre nos é possível responder com
a celeridade necessária. Os novos elementos serão
enquadrados a partir de dia 1 de abril do corrente
ano.

Comissão de Proteção Crianças e
Jovens Lisboa Centro (CPCJ-Lisboa
Centro)
Estivemos presentes nas reuniões da Comissão
Alargada da CPCJ - Lisboa Centro que se realizam
à última quinta-feira de cada mês nos dias 25
de janeiro, 22 de fevereiro. Este departamento
encontra-se inserido no Grupo de Trabalho da

Diariamente realizamos através deste programa
Informação Escrita do Presidente - Trimestral · março de 2018
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Prevenção do qual fazem parte as Juntas de
Freguesia da Misericórdia, Arroios e Santa Maria
Maior, a PSP, o IAC e o GAF do Liceu Passos
Manuel. Durante estes meses participámos também
nessas reuniões no projeto Tecer a Prevenção da
Comissão Nacional de Proteção de Crianças e
Jovens.
Este departamento esteve ainda presente na
assinatura de 6 acordos de Promoção e Proteção.
Neste momento a representante da freguesia é a
Dr.ª Lara Preto.

Visitas domiciliárias
Em articulação com a PSP realizámos 82 visitas
domiciliárias.
No âmbito das sinalizações que chegam a este
departamento através do Serviço de Proteção Civil
da CML, acompanhámos 7 aberturas de porta com
socorro na área da freguesia.

Apoio alimentar Pingo Doce e
Movimento Zero Desperdício
(Associação DariAcordar)
No âmbito da parceria estabelecida com o Pingo
Doce, SA continuámos com a distribuição recolha

dos donativos recebidos pelos PD de Algés e estes
donativos são encaminhados para a Refood Santo
António, assim como os 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, estando em pleno funcionamento desde
as 08h do dia 27 de julho de 2015. Tem como área
de intervenção a área da 1ª Divisão do Comando
Metropolitano de Lisboa e este espaço consagra
uma resposta integrada dos serviços policiais e de
técnicos de apoio à vítima, 24h por dia, 365 dias
por ano.
Tem como objetivos a intervenção direta nas
denúncias de Violência Doméstica em articulação
com as diversas entidades com atuação no âmbito
da violência doméstica, nomeadamente, serviços
sociais de emergência, autarquias locais, unidades
de saúde familiar, segurança social e organizações
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AÇÃO SOCIAL
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.
Desde o início do ano já temos registados 73
atendimentos, sendo que a Freguesia de Santo
Antonio é a segunda freguesia com mais casos
registados.

Reuniões/ Eventos
Realizámos diversas reuniões com várias entidades
parceiras, para articulação e trabalho de casos.
Destacamos as reuniões com a PSP na pessoa 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 Maria José; com a

Dr.ª Edna Vitorino – Diretora da SAD Boa Ventura;
a Dr.ª Francisco Costa e Dr.ª Raquell Marcos
Assistentes Social adstritos à Freguesia de Santo
António e a Diretora da UDIP Tejo, onde estamos
inseridos, Dr.ª Paula Candeias.
Estivemos também presentes na reunião promovida
pela SCML, sobre o FEAC, Fundo Europeu de
Apoio a Carenciados. Neste programa ficaremos
responsáveis pela distribuição dos produtos.
Estivemos reunidos com o Ministério Público, 7ª
secção do DIAP de Lisboa e a PSP, onde foi feito um
balanço do trabalho e articulação com o ESPAÇO
JÚLIA.
Estivemos presentes nas reuniões no âmbito da REDE
EMPREGA.
Reunimos com a Direção da Ação Social da SCML.
Devido a mudança de instalações da CPCJ Lisboa
Centro, tivemos algumas reuniões com a CML.
Tivemos também reunião com a USSA para informar
de mudança de espaço para o Centro Social Laura
Alves.
Inês Carrolo
Coordenação Ação Social

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · março de 2018
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COMUNICAÇÃO E MARCA

COMUNICAÇÃO E MARCA
Introdução

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

O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido pelo Departamento de
Comunicação no decorrer dos meses de janeiro a
março de 2018.
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;

Desenvolver a conceção gráfica de suportes de
comunicação (físicos e digitais);
Assegurar a atualização sistemática do Press Book
de notícias divulgadas nos orgãos de comunicação
social 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;
Gerir as Ocorrências submetidas via Portal, Email,
APP e Serviço de Atendimento. De acordo com as
competências acima descritas, desenvolvemos os
seguintes projetos:

Assegurar a comunicação institucional com os
media;
Criar, desenvolver e acompanhar as campanhas de

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · março de 2018
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Imagem e identidade da Freguesia
de Santo António

Comunicação institucional
com os media

- Criação e aplicação de autocolantes informativos
com o nome e contactos da Freguesia de Santo
António para os 27 locais de estilo;
- Criação do evento “Baile de S. Valentim”;
- Criação das placas informativas das peças e
respetivo preçário das exposições na BACS;

- Elaboração do comunicado de imprensa sobre o
“Baile de S. Valentim”;
- Acompanhamento da conferência de imprensa
de apresentação da nova imagem gráfica e
programação do renovado Cineteatro Capitólio no
Parque Mayer;
- Acompanhamento da reportagem da TV Record ao
Projecto Vassouras & Companhia;
- Acompanhamento da visita do Presidente Vasco
Morgado e do Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, à Sociedade Nacional de Belas
Artes (22/03/2018).

Gestão dos conteúdos dos media
digitais e físicos da Freguesia
- Elaboração de conteúdos (texto e imagem) e
paginação do décimo terceiro número do Magazine
Trimestral Santo António;
- Gestão de conteúdos no Facebook da Freguesia
(facebook/FreguesiaSantoAntónioLisboa) incluindo
a resposta online aos fregueses;
- Alteração no site, sempre que solicitado, da
informação dos horários de atendimento/
atendimento online da freguesia entre outras
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.

ao fim da tarde
Não se aceitam coisas de estranhos

12 abril 18h > 2 anos
Inscrições para biblioteca@jfsantoantonio.pt

Comunicação interna e externa
- Criação e envio de emails-convite para os
Colaboradores da Freguesia;
- Criação da lista de aniversários para
colaboradores via mailchimp;
- Partilha da agenda semanal da freguesia no
facebook;
- Edição de conteúdo e envio da Agenda Santo
António (enviada semanalmente, às segundas-feiras)
para os Colaboradores, Executivo e Fregueses da

Freguesia de Santo António
Bem no Coração de Lisboa
Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant'Anna

Rua Alexandre Herculano, 46 - piso 0 - 1269-054 Lisboa
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COMUNICAÇÃO E MARCA
Freguesia de Santo António, onde é possível ter
acesso às iniciativas e eventos que decorrem nessa
semana na freguesia. Até à data 246 subscritores
recebem as novidades da freguesia e neste trimestre
foram enviadas 12 newsletters;

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;
- Os cartazes desenvolvidos foram colocados nos
27 locais de estilo da freguesia: Feira do Livro
/ Dias da Francofonia / Exposição “A Preto &
Branco” / Férias Páscoa / Férias Páscoa Bússola
/ O Baile de S. Valentim / Exposição “Três Livros,
Dois Caminhos, um Mundo” / Canto do Conto “O
Bom Trabalho é Recompensado” / FESTin / Canto
do Conto – “Quem Espera Sempre Alcança” /
Carnaval na Neve / Exposição “ A Criação através
da Reciclagem” / Ciência na BACS / À Descoberta
de Santo António – De Conventos a Hospitais.
Informação Escrita do Presidente - Trimestral · março de 2018

- Criação da imagem gráfica de dois cartazes do
“Baile de S. Valentim” para o Capitólio;
- Elaboração e corte do programa para os Dias da
Francofonia;
- Elaboração da imagem gráfica para o facebook
do Dia Internacional da Mulher;
- Elaboração da imagem gráfica de 400 canecas
para o Dia do Pai nas Escolas da Freguesia;
- Produção da imagem gráfica do programa Férias
Páscoa e Férias Páscoa Bússola;
- Produção da imagem gráfica de folheto informativo
para as Escolas do Dia da Árvore:
- Produção de tela para exposição"Pontos de Vista"
- Embaixada do Canadá

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
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que se refere a ocorrência. Há o cuidado de 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 / Telefone /
Facebook / Chat (comunicação@ e info@):
Total de ocorrências registadas: 217
SITE: 5
MAIL COMUNICAÇÃO: 207
ATENDIMENTO: 5
Ocorrências em execução: 98
Espaço Público – 72
Limpeza Urbana – 3
Ação Social – 2
Presidência - 4
CML – 8
Outros – 9
- Nestas ocorrências em execução não estão
contabilizadas as 230 ocorrências via GOPI

Total de ocorrências finalizadas: 119
Espaço Público – 14
Limpeza Urbana - 16
Licenciamento – 4
Ação Social – 2
Cultura – 4
Comunicação – 3
Presidência - 8
Outros - 52
CML – 16
b) Via APP Santo António (de 1 de janeiro a 30 de
março de 2018):
Ocorrências em execução: 41
Espaço Público - 38
Limpeza Urbana - 3
Licenciamento - 0
Outros - 0
CML - 0
Desde o dia 23 de fevereiro, altura de lançamento
da APP e seu uso por parte dos fregueses, até ao
dia 30 de março atingimos as 474 ocorrências
finalizadas e estão 394 ocorrências em execução.
Um total de 868 ocorrências registadas via APP
Santo António.
No que diz respeito aos utilizadores registados na
APP Santo António são 487 utilizadores.
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COMUNICAÇÃO E MARCA
Dia da Árvore 2018

Ajudamos a dar
fruto a esta causa

Outros

FESTin, no Cinema São Jorge;

–Acompanhamento da visita da vereadora de
Ação Social da Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira e CPCJ ao Espaço Júlia;

–Acompanhamento e reportagem da inauguração
da exposição “A Preto & Branco” na Sociedade
Nacional de Belas Artes;

–Reportagem fotográfica da requalificação do
Largo da Oliveirinha;

–Reportagem fotográfica dos 122 anos da
Sociedade Filarmónica João Rodrigues Cordeiro;

–Distribuição do Magazine Santo António por
vários locais culturais da freguesia;

–Acompanhamento do Presidente ao debate sobre o
Alojamento Local;

–Acompanhamento das crianças da Escola Básica
de São José ao Play - Festival Internacional de
Cinema Infantil & Juvenil no Cinema São Jorge;

–Reunião com a Reebok;

–Acompanhamento da Reunião Pública da Junta
de Freguesia de Santo António na Biblioteca
Arquitecto Cosmelli Sant'Anna (BACS);
–Reportagem fotográfica à Nova Loja CTT de
Santa Marta, na rua Camilo Castelo Branco, nº4;

Oferta de uma cerejeira

–Reportagem fotográfica e entrevistas na
Conferência de Imprensa da Festa da Francofonia
na Residência do Embaixador da Bélgica;
–Acompanhamento e reportagem fotográfica na
sessão dedicada aos seniores da freguesia no

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · março de 2018

–Divulgação da “Festa do Queijo da Serra” na
Casa Conselho de Gouveia nos diferentes meios de
comunicação da Freguesia de Santo António;
–Divulgação via facebook da “Via Crucis”;
–Acompanhamento da Sessão Temática da
Assembleia Freguesia sobre a "Atividade da
Universidade Sénior da Freguesia de Santo António
e Perspetivas da sua Evolução" na Biblioteca da
Imprensa Nacional Casa da Moeda;
–Reportagem fotográfica do Concerto “Quinta da
Amizade” do projeto Foco Musical na Aula Magna;
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–Reportagem fotográfica e acompanhamento da
iniciativa “Dia da Árvore” nas duas escolas da
freguesia;
–Acompanhamento das Reuniões Ordinárias
Públicas da Junta de Freguesia;
–Acompanhamento do Presidente da Freguesia
e reportagem fotográfica da visita do Presidente
Marcelo Rebelo de Sousa à Sociedade Nacional
de Belas Artes;
–Reportagem fotográfica da visita do GREVIO
Group of Experts on Action against Violence
against Women and Domestic Violence, no Espaço
Júlia;
–Reportagem fotográfica da 2ª edição “Vinhos em
Cena” no Teatro Tivoli;
–Acompanhamento da Festa da Francofonia no
Reservatório da Mãe de Água;
–Acompanhamento e reportagem fotográfica das
Férias Páscoa da Freguesia, da CAF e da Bússola.
Pedro Martins
Coordenação Comunicação e Marca
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CULTURA, DESPORTO, DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E
PREVENÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE RISCO
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de janeiro
a março de 2018 pelo Departamento de Cultura,
Desporto, Dinamização de Espaços Público e Prevenção
de Comportamentos de Risco da Freguesia de Santo
António.

Cultura
Janeiro

Capitólio contámos com a presença de famílias,
crianças e jovens, para dançar ao som das músicas
dos anos 60 e 70; cada par romântico podia fazer
um photobooth, oferta da freguesia;
Abertura de inscrições e ultimar dos preparativos do
programa “Carnaval na Neve” e acompanhamento
do mesmo. Este programa visa um primeiro contacto
com os desportos de inverno e o aperfeiçoamento
da sua prática para crianças/jovens entre os 06 e
os 17 de idade.

Finalização do Programa de Férias de Natal;

Março

Estabelecimento da continuação de parcerias com os
festivais de cinema realizados no cinema São Jorge:
Festival Play, FESTin, Monstra e Indie;
Preparação do Programa (Carnaval na Neve).

Sessão de cinema no São Jorge, com um grupo de
mais de 40 seniores, em parceria com o FESTin –
visualização de filmes especialmente selecionados
para o nosso público;

Fevereiro

Apoio ao Festival Monstra – tendo como
contrapartida levar todas as crianças das escolas
básicas da freguesia ao Festival;

Apoio ao Festival Play – tendo como contrapartida levar
todas as crianças das escolas básicas da freguesia ao
Festival;
Baile dos Namorados - 5ª edição do Baile dos
Namorados, desta vez no renovado espaço do

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · março de 2018

Organização e acompanhamento do Programa
Férias da Páscoa, destinado a crianças e jovens da
freguesia, durante o período de férias escolar;
Celebração do dia Mundial da Árvore com a oferta
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de 90 cerejeiras, cada uma representando 4 alunos
das escolas básicas da Freguesia de Santo António,
a um casal da zona do Fundão, que perdeu as suas
plantações nos incêndios de 15 de outubro de 2017;
Semana da Francofonia.

Reuniões
Reunião na Decathlon - possível sponsor.
Reunião na Embaixada da China – preparação
para possíveis parecerias na área da cultura.
Reunião com Embaixada da Austrália –
desenvolvimento de projetos para 2018.

Desporto
Projeto 1 - “Escola de Futsal”
Continuidade da Escola de Futsal na Freguesia,
procedendo-se a planificação da nova época
desportiva 2017/2018.
A 18 de setembro de 2016 teve lugar a primeira
aula da escola de Futsal, dando inicio a época

desportiva 2017/2018. Os treinos da Escola realizamse 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 Esgrima.

Atividades
1)Participação da Escola de Futsal Santo António
no dia 11 de fevereiro de 2018, na 1ª Fase Local de
Futebol das Olisipíadas, no complexo desportivo
municipal casal vistoso com duas equipas, Escalão I e
II.
2)Participação do Grupo Desportivo “Os Lâncias” no
dia 11 de fevereiro 2018, na 1ª Fase Local de Futebol
das Olisipíadas, no Complexo desportivo municipal
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casal vistoso, com 4 equipas dos seguintes Escalões
I,II,III e IV.

caminhos, 1 mundo"
Autora: Rita Correia

Biblioteca Arquitecto Cosmelli
Sant'Anna - BACS

Canto do Conto

Exposições
Fevereiro
5 a 23
Exposição de Pintura e Escultura - "A criação através
da reciclagem"
Autora: Miriam Biencard
dia 16
Primeiro encontro "Ciência na BACS", com o
objetivo de proporcionar uma conversa entre um
cientista/investigador e o público e apresentação
do livro "Não se Deixe Enganar"

Março
2 a 23
Exposição de Ilustração Infantil Digital - "3 livros, 2
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O contributo das histórias
“Era uma vez…” e começa a história. O silêncio
instala-se para dar início a mais uma viagem. As
crianças ouvem atentamente. Até porque dentro da
história, há muito mais do que silêncio.
As histórias são, assim, um “Abre-te Sésamo” para
o imaginário, onde a realidade e a fantasia se
sobrepõem abrindo novas perspetivas ao mundo
infantil.
Foram estes os momentos que se foram tornando
cada vez significativos ao longo da minha prática.
Os olhares atentos e os ouvidos aguçados, para
mais uma história.
Com ou sem recurso ao livro, o ambiente
transformava-se, abrindo-se a novos saberes e
valores, a momentos de alegria e curiosidade. Foi
também dessa forma que me apresentei aos grupos.
Que saltei da minha zona de conforto, para me
envolver e os envolver a eles (miúdos e graúdos)
em toda a dinâmica educativa que se avizinhava.
Os momentos do canto do conto traduziam-se em
momentos agradáveis para todos. Tudo era possível.
Mas as histórias podem ir além do encantamento.
Quando escolhidas, estudadas e preparadas
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Quando escolhidas, estudadas e preparadas
adequadamente, podem ter a função de educar.
Elas encerram lições de vida, dando contexto
a situações, sentimentos e valores que, quando
isolados, são difíceis de serem compreendidos
pelas crianças. Essas narrações, tão saborosamente
recebidas, desencadeiam processos mentais
que levarão à formação de conceitos capazes
de nortear o desenvolvimento em valores éticos
e voltado para a formação da auto-estima e a
cooperação social.
Através das histórias, a criança tem a oportunidade
de enriquecer e alimentar a sua imaginação,
ampliar seu vocabulário, permitir a sua autoidentificação, desenvolver o pensamento lógico,
a memória, estimular o espírito crítico, vivenciar
momentos de humor, diversão, satisfazer a sua
curiosidade e adquirir valores para a sua vida.
Intenções pedagógicas
Tendo em conta que o desenvolvimento infantil
não é uma linha contínua e progressiva, mas sim
uma sucessão de momentos chave e em que a
aprendizagem é impulsionada pela comunicação
de trocas como forma de construir processos
cooperativos, apresento, de seguida, as minhas
intenções para o contexto de leitura e atividades:
• Desenvolver o gosto pela leitura e pelos livros;
• Desenvolver a inteligência e a imaginação;
• Enriquecer o vocabulário e a linguagem;

• As imagens, informações e ideias dos livros
alargam o conhecimento do mundo;
• A leitura torna as crianças mais calmas, ajuda-as
a ganhar autoconfiança e poder de decisão;
• Ler em conjunto é divertido, reforça o prazer do
convívio;
• Estimular a exploração sensorial, recorrendo a
diversos materiais;
• Promover o desenvolvimento da noção corporal;
• Trabalhar temáticas do interesse das crianças
bem como de situações vivenciadas;
• Contar/ler histórias com recurso a diferentes
suportes;
• Proporcionar momentos de exploração de
diversas técnicas;
• Incentivar novas descobertas e partilhas através
das experiências das crianças;
• Promover o espírito crítico e o diálogo
argumentativo;
• Proporcionar o contacto com diversos materiais/
recursos e técnicas para contar histórias.
Temas escolhidos
Os temas para a leitura das histórias já estavam
estabelecidos, da minha parte, coube-me apenas
escolher o livro:
Janeiro - Três Porquinhos (Livro editora kalandraka)
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Fevereiro - Quem Quer casar com a Carochinha
(Luisa Ducla Soares)
Março - Galinha Ruiva (Livro editora Kalandraka)
Recursos para contar as histórias:
Podemos contar uma história de várias formas
e através dos mais variados recursos auxiliares
(livro, teatros, fantoches, dramatização gravuras,
instrumentos musicais e sonoros, maquetes,…) a sua
adaptação deve ter sempre um objetivo único, um
estilo simples e um desenlace bem preparado. Para
os temas propostos foram utilizados os seguintes
recursos:
Três Porquinhos - contada com recurso ao teatro de
sombras e musica
Quem Quer casar com a Carochinha - contada com
recurso à dramatização e figuração
Galinha Ruiva - Contada com recurso a fantoche de
mão (galinha ruiva) e telas sensoriais
Atividades desenvolvidas
As atividades desenvolvidas apresentavam um fio
condutor do tema das histórias escolhidas, sendo
alterada de acordo com a faixa etária das crianças
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(creche e jardim de infância) de forma a respeitar
e, por consequinte, otimizar as competências de
desenvolvimento infantil adequadas:
Três Porquinhos:
• Creche - Cesto sensorial alusivio ao tema (três
pouquinhos, palha, blocos de madeira e os tijolos que
foram representados por peças lego)
• Jardim de infância - colagem de materiais (palha,
madeira e cartolina) em cartão (que representavam
as três casas dos porquinhos Quem Quer casar com a
carochinha:
• Creche - Cesto sensorial com todas as personagens
e elementos da história (vassoura e pá, moeda, porco,
cão, galo, boi, rato, colar, caldeirão, porta, banco,
fonte, garfo, rei)
• Jardim de infância - “João Ratão” com recurso a
colheres, cartolina, lã, pompons, canetas de feltro e
olhos de plástico construímos um “João ratão”
Galinha Ruiva
• Creche - Exploração de telas sensoriais que
representavam o ciclo do pão contado na história
(tela1 - espigas de milho; tela2 - grãos de milho; tela3
- moinho; tela4 - farinha; tela5 - pão)
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• Jardim de infância - Construção da galinha
ruiva com recurso a tintas (carimbar a mão) penas,
cartolinas, olhos de plástico, lã e palhinhas
Calendarização Canto do Conto - plano trimestral
JANEIRO – tema “Era uma vez três...” história Os
três porquinhos
10 - CAI de São José - bebés, 1 ano e 2/3 anos
11 – BACS e Centro Social e Paroquial de São
Mamede - 2/3 anos
12 - Centro Social e Paroquial de São Mamede - 1 anos
15 – JI São José
16 – JI Luísa Ducla Soares
18 – Creche Nossa Senhora da Conceição - 2/3 anos
19 - Creche Nossa Senhora da Conceição - bebés, 1 ano

22 – Creche Nossa Senhora da Conceição - bebés, 1 ano
23 – CAI de São José - Creche Familiar
MARÇO – “O bom trabalho é recompensado” história
A galinha Ruiva
2 - CAI de São José - creche familiar
9 – BACS e CAI de São José - bebés, 1 ano e 2/3 anos
12 – JI São José
14 - CAI de São José - bebés, 1ano e 2/3 anos
19 – CSPSM - Bebés, 1ano e 2/3 anos - contar a
história com a presença dos pais
20 – Creche Nossa Senhora da Conceição - Bebés, 1ano
21 – Creche Nossa Senhora da Conceição - 2/3 anos
22 – Centro Social e Paroquial de São Mamede - 2/3
anos - Atividade
23 – Centro Social e Paroquial de São Mamede - 1ano
- Atividade

FEVEREIRO – tema “Quem espera sempre alcança”
história Quem quer casar com a carochinha
8 – BACS
9 – CAI de São José - creche familiar
14 – CAI de São José - bebés, 1ano e 2anos
15 – Centro Social e Paroquial de São Mamede - 2/3 anos
16 – Centro Social e Paroquial de São Mamede - 1 anos
19 – JI São José
20 – JI Luísa Ducla Soares
21 – Creche Nossa Senhora da Conceição - 2/3 anos

Filipa Veiga
Coordenação Cultura, Desporto,
Dinamização do Espaço Público e Prevenção
de Comportamentos de Risco
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EDUCAÇÃO
Introdução

Entrega de materiais nas escolas

O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
janeiro a março de 2018 pelo departamento de
Educação da Freguesia de Santo António.
De acordo com as diversas competências delegadas
à Freguesia de Santo António, o departamento de
Educação realizou:

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

Requalificação / manutenção /
limpeza
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:
- Limpeza dos algerozes e teto da Associação de
Pais da EB1/JI S. José;
- Substituição de Lâmpadas (WC rapazes, cozinha e
sala 4) da EB1/JI S. José;
- Substituição de interruptores da sala CAF e AAAF
EB1/JI Luísa Ducla Soares.
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- Material de Limpeza na EB1/JI S. José;
- Material de desgaste/economato para a EB1/JI
S. José e EB1/JI Luísa Ducla Soares e AAAF e CAF
de ambas as Escolas;
- Coelhinhos de Chocolate da Páscoa na Escola
EB1/JI Luísa Ducla Soares;
- Presente “Dia do Pai”.

Interrupção Letiva Carnaval
e 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 do Carnaval (de 12 a 14 de
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Fevereiro), com o horário da CAF das 8h às 19h
com diversas atividades (cerca de 90 crianças):
. Escola (ateliers de culinária dedicado ao dia de S.
Valentim, atelier de plástica dedicado ao dia de S.
Valentim e ao Carnaval, desfile e baile de Carnaval,
troca de presentes do dia S. Valentim, sessão de
cinema, hora do conto, jogos de exterior, jogos prédesportivos, brincadeira livre).
- Interrupção letiva da Páscoa (de 26 de março a
06 de abril), com o horário da CAF das 8h às 19h
com diversas atividades/ passeios/ visitas (cerca de
120 crianças):
. Fun Park Feijão Verde;
. Museu da Música;
. Teatro na Escola;
. Museu Arqueológico do Carmo – visita jogo;
. Museu Conde Castro Guimarães – visita e
atividade;
. Monte Selvagem;
. Museu das Marionetas – Oficina e teatro de
sombras;
. Escola de Prevenção e Segurança de Loures;
. Museu do Mar – visita e atividade;
. Cinema;
. Padrão dos Descobrimentos;
. Jogos pré-desportivos;
. Atelier Plástico alusivo à Páscoa;

. Atelier de culinária – Folar;
. Caça aos ovos na Escola – oferta de chocolates;
. Hora do Conto – Atividade e Festa;
. Jogos de mesa e jogos no exterior;
. Brincadeira Livre.

Desfile de Carnaval das Escolas
- Organizar/Planear o itinerário para o desfile de
ambas as escolas;
- Contactar Polícia de Segurança Pública e Câmara
Municipal de Lisboa para autorizar e acompanhar o
desfile dos alunos pela freguesia;
- Organizar/Planear Lanche e Animação (Som e
Animador) de Carnaval para todos os alunos de
ambas as escolas

Reuniões/orçamentos/
entrevistas/planificações/
propostas/ outros
Foram solicitados Orçamentos:
- Transporte para alunos do 2º ano da Escola EB1/
JI Luísa Ducla Soares e EB1/JI S. José para ida ao
Concerto Foco Musical na Aula Magna;
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. Transporte para férias da Páscoa CAF/AAAF;
. Natação para os meninos do Jardim de Infância de
ambas as escolas;
. Transporte para a natação dos meninos do Jardim de
Infância de ambas as escolas;
. Material de desgaste/economato para ambas as
Escolas e CAF/AAAF;
. Brindes para Oferta do “Dia do Pai”;
. Material de Limpeza e Higiene para ambas as escolas.

.Transporte para concerto da Foco Musical na aula
Magna para os alunos do 2º ano de ambas as
Escolas;
. Presentes para o Dia do Pai nas escolas;
. Ofertas ovos de chocolate da Páscoa na Escola
EB1/JI Luísa Ducla Soares;
. Visitas/atividades Férias da Páscoa da CAF;
. Contratação monitor para férias da Páscoa;
. Transporte para Férias da Páscoa CAF/AAAF.

- Foram feitos os recibos de pagamento das AAAF e
da CAF de ambas as escolas.

Foram elaboradas diversas propostas:

Foram realizadas reuniões:

- Assistir a Concerto da Foco Musical na aula Magna.

. Foco Musical;
. Comunicações ao Agrupamento Baixa-Chiado;
. Aulas de Judo para os alunos do Jardim de Infância de
ambas as Escolas;
. Contratação de 2 monitores para receber e entregar
alunos da Escola EB1/JI S. José;
. Transporte para natação dos alunos do Jardim de
Infância de ambas as Escolas;
. Natação dos alunos do Jardim de Infância de ambas as
Escolas (CNN);
. Limpeza diária das Salas de AAAF (Atividades de
Animação e Apoio à Família) e CAF (Componente de
Apoio à Família);
. Substituição e manutenção de Extintores na Escola EB1/
JI S. José;
. Material de Higiene e Limpeza para Escola EB1/JI Luísa
Ducla Soares;

. Equipa da CAF da EB1/JI Luísa Ducla Soares
(atualmente nas instalações da EB1/JI Gaivotas) e
da EB1/JI S. José;
. Agrupamento e Coordenadoras de ambas as
Escolas para avaliação do 1º período das AAAF e
da CAF;
. Foco Musical;
. Coordenadora Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares;
. Coordenadora Escola EB1/JI S. José;
. Câmara Municipal de Lisboa para revisão da
Carta Educativa de Lisboa.

- Foram efetuadas diversas visitas à Escola Luísa Ducla
Soares para medições e levantamento de situações
para futuras obras.
- Assistir a Aula/Concerto da Foco Musical em ambas
as escolas.

Carla Pereira Gomes
Coordenação Educação

Foram elaboradas Planificações:
. Quinzenais de CAF e AAAF;
. Férias da Páscoa da CAF/AAAF.
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ESPAÇO PÚBLICO, ESPAÇOS VERDES
E PATRIMÓNIO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
janeiro a março de 2018 pelo Departamento de
Espaço 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 21,320
m2, cuja manutenção está entregue à freguesia por
transferência de competências, efectivada 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
optimizar 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
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.
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Gestão e manutenção de
Espaços Verdes
- Manutenção e limpeza de espaços verdes através
de atividades de remoção de resíduos, sacha e
monda de canteiros, corte de sebes, podas de
arbustos e corte de relvados;
- Verificação visual do estado dos diferentes espaços
verdes, tendo em vista a melhoria no funcionamento
dos serviços de manutenção e a otimização dos
espaços verdes da freguesia;
- Manutenção de elementos integrantes dos sistemas
de rega.

Intervenções no arvoredo inserido
nos Espaços Verdes
- Corte de ramos e pernadas secas em árvores
inseridas nos espaços verdes;
- Identificação de arvoredo em risco ou com
necessidade de intervenções de manutenção
(poda de aclaramento e levantamento de copa)
e realização das consequentes diligências para a
realização dos relatórios de avaliação de estado
fitossanitário;
- Execução de podas de limpeza e redução de
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carga da copa do arvoredo existente no Jardim do
Torel;
- Abate de palmeira existente no Jardim do Torel;
- Fiscalização das intervenções realizadas no
arvoredo;

Intervenções no arvoredo
em caldeira
- Limpeza de ramos e pernadas secas em arvoredo
existente na Avenida da Liberdade;
- Remoção de ramos secos em arvoredo existente na
Travessa das Águas Livres;
- Articulação com Câmara Municipal de Lisboa
para abate de árvores em mau estado fitossanitário
na Alameda de Santo António dos Capuchos e
posterior plantação de novos exemplares;
- Articulação com Câmara Municipal de Lisboa para
plantação de árvores da espécie Prunus avium na
Rua Luciano Cordeiro;
- Limpeza de resíduos e espécies infestantes em
caldeiras.
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Elementos de água e Património
integrante
- Atividades de inspeção visual e verificação do
funcionamento dos elementos de água da freguesia;
- Verificação do estado das argamassas de fundo
dos vários elementos.

Intervenções realizadas no
Espaço Público
- Intervenções de requalificação de calçada
através da correção de zonas com patologias de
descalcetamento e desnivelamento:
•
Avenida Eng.º Duarte Pacheco;
•
Rua Alexandre Herculano;
•
Avenida da Liberdade;
•
Alto do Penalva;
•
Rua das Pretas;
•
Rua Nova de São Mamede;
•
Rua da Escola Politécnica;
- Remoção e recuperação de pilaretes;
- Realização de levantamento de trabalhos a efetuar
em futuras empreitadas a realizar pela Freguesia de
Santo António;

- Apoio aos vários departamentos para realização
de eventos e outras ações;
- Fiscalização de empreitadas realizadas em
edifícios e outras estruturas da freguesia para
verificação da manutenção das condições do
espaço público.

Reuniões
- Reuniões de planeamento de atividades a
desempenhar na manutenção dos espaços verdes;
- Coordenação com os serviços de Limpeza Urbana
da freguesia para a recolha de folhas em áreas
adjacentes e inseridas nos espaços verdes.

Desenvolvimento de projetos
Durante este trimestre foram continuadas as
diligências necessárias ao cumprimento dos
procedimentos inseridos nos projetos no âmbito
do Protocolo de Delegação de Competências
celebrado entre a Câmara Municipal de Lisboa e a
Freguesia de Santo António. Os projetos em causa
são os seguintes:
- Requalificação do Jardim Marcelino Mesquita,
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onde se prevê a requalificação do piso com
a repavimentação total do pavimento e a
recuperação do mobiliário urbano, melhoramento
dos passeios circundantes em calçada através do
seu levantamento, eventual alargamento, subida
de cota, reconstrução de caldeiras e calçada e
replantação de árvores;
- Requalificação da Travessa do Fala-Só, onde
se pretende aumentar a zona de estar do lado
das escadinhas existentes, de forma a potenciar o
desenvolvimento das zonas comerciais existentes
e contribuir para a criação de novas, implantar
banco corrido em betão para permitir o usufruto do
alinhamento arbóreo e criação de zona de cargas/
descargas;
- Requalificação do Largo da Oliveirinha, através
da criação de zona nivelada para conferir carácter
de praça à zona, implantando degraus e de
uma zona rampeada para vencer as diferenças
de cota. Propõe-se também a introdução de um
banco corrido, um ponto de água e um muro com
conversadeiras entre o Largo da Oliveirinha e a rua
do elevador da Glória;

substituição de guardas existentes, ordenamento dos
elementos de sinalização, substituição dos pavimentos
junto aos corrimãos para introdução de elementos
com maior atrito, reabilitação de corrimãos existentes,
substituição de coletores danificados, alteração de
sistema de drenagem de águas pluviais para o centro
da via e ordenamento dos canais de circulação
pedonais e rodoviários;
- Requalificação do Largo da Anunciada, através da
substituição de pavimentos, com vista à melhoria da
circulação pedonal e acesso às habitações, criando
zona sobreelevada da faixa de rodagem;
- Reconstrução total do arruamento entre a Rua da
Alegria e a Travessa do Fala-Só, onde se pretende
realizar a reconstrução total da via em cubos
revestidos de betão betuminoso.
João Mesquita
Coordenação Espaço Público, Espaços
Verdes e Património

- Requalificação urbana das ruas da Caridade
e da Esperança do Cardal, com a substituição e
reposição de pavimentos com correção de cotas,
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LICENCIAMENTO
Hip-Hop - Praia do Torel

LICENCIAMENTO
Introdução

Outras Ocupações

No período de janeiro a março o Departamento
de Licenciamento realizou sumariamente o seguinte
trabalho:

Foram renovadas 3 licenças de arrumador de
automóveis e realizados 2 procedimentos de
seleção para atribuição de licenças de venda
ambulante de flores para o dia de S. Valentim e dia
da Mulher

Licenciamento Zero
Foram registados, desde o início de 2018 e até
março 186 processos de licenciamento zero,
mais 8,6% do que em igual período de 2017. De
notar que 2017 terminou com 860 processos, um
acréscimo de 5,2% face ao ano de 2016.

Tiago Lopes
Coordenação Licenciamento

Ocupações Temporárias de
Espaço Público
Foram apreciados até ao início de março 2 pedidos
de ocupação temporária de espaço público.
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ACÇÃO SOCIAL

LIMPEZA URBANA
Informação Escrita do Presidente - Trimestral · dezembro de 2017

LIMPEZA URBANA
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
janeiro a março de 2018 pelos Serviços de Limpeza
Urbana da Freguesia de Santo António, que dispõe
de dois postos onde 44 colaboradores que prestam
serviços organizados em dois turnos (dia/noite). A
equipa administrativa conta com 2 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;

Serviços excecionais de limpeza
urbana

- Reforço dos serviços de limpeza urbana nas áreas
de maior fluxo turístico da freguesia;
- Circuito diário de apoio a recolha de lixo no
espaço público na Colina de Santana e área da
Glória.

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:
- Manifestação/Desfile Antral (15 de fevereiro de
2018 ) Acompanhamento da área de passagem do
evento na varredura e manutenção de papeleiras;
- Vigília do Sindicato Nacional do Corpo da
Guarda Nacional (16 de fevereiro de 2018):
Acompanhamento da área em varredura e
manutenção de papeleiras;
- Desfile do 215º Aniversário do Colégio Militar
( 4 março 2018): Acompanhamento da área da
Avenida da Liberdade em varredura e manutenção
de papeleiras;
- Procissão Via Sacra (1 de março de 2018): Reforço
da manutenção prévia no circuito da
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passagem da procissão, acompanhamento da
área da Avenida da Liberdade em varredura e
manutenção de papeleiras;
- Manifestação CFESP (16 março de 2018):
Acompanhamento da área em varredura e
manutenção de papeleiras;
- Festa da Francofonia (23 e 24 de março de 2018):
Empréstimo de contentores para o evento a realizar
no Jardim das Amoreiras e acompanhamento no
local antes e durante o evento na varredura e
manutenção de papeleiras;
- 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 Educação:
- Desfile de Carnaval das Escolas (9 de fevereiro de
2018): Apoio na varredura dos locais de passagem
do desfile de carnaval

alunos das escolas da freguesia;
- 6 de março de 2018 - Limpeza e manutenção de
inverno de sarjetas, algeroz e telhado da Escola
Eb1 São José;
Departamento de Cultura:
- Baile dos Namorados – 19 fevereiro de 2018:
Transporte de decorações e equipamentos do
evento.
- Colocação de Fita antiderrapante nas escadarias de
acesso ao Posto da Avenida da Liberdade;
- Realização de procedimento de aquisição de bonés
integrados no conjunto de fardamento da equipa de
trabalho;
- Realização de procedimento de aquisição de luvas
de trabalho integradas no equipamento de segurança
e higiene;
- Aquisição de serviços de manutenção do sistema de
bombas de água do posto da Avenida para o ano de
2018;
- Aquisição de serviços de manutenção do sistema de
ar forçado do posto da Avenida para o ano de 2018;
- Aquisição dos serviços de manutenção de extintores
para o ano de 2018 e implementação de correções
no sistema de sinalética de segurança dos postos de
Limpeza Urbana;
- Aquisição de serviços de manutenção e reparação
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de equipamentos, veículos e instalações do
departamento para o ano de 2018;
- Aquisição de serviços de GPS CarTrack para
veículos da Limpeza Urbana para o ano de 2018;
- Aquisição de serviços de manutenção e limpeza
do Posto da Avenida da Liberdade para o ano de
2018;
- Aquisição de pás de varredura integradas no
conjunto de equipamento de trabalho;
- Aquisição de filtros de aspiradores Glutton;
- Abertura de procedimento de aquisição para
aquisição bianual de fardamento de trabalho;

Reuniões realizadas
- Reunião de abertura de ano com delegados
e dirigentes sindicais integrados na equipa de
Limpeza Urbana;
- Reunião de coordenação de abertura de ano com
equipa de encarregados da Limpeza Urbana;
- Participação na reunião de preparação “Rock in
Rio Lisboa 2018” para coordenação de serviços a
realizar no apoio ao evento;
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- Formação de trabalhadores para utilização e
manutenção dos aspiradores elétricos Glutton;
- Acompanhamento de ação de fiscalização da CML
relativa a despejo ilegal de monstros na área da
freguesia;
- Organização de equipa de voluntários para apoio ao
evento “Rock in Rio Lisboa 2018”.
Filipa Mendes
Coordenação Limpeza Urbana

COMÉRCIO E TURISMO

COMÉRCIO E TURISMO
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 promoção 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 janeiro a março de 2018
Reunião de trabalho com a Coordenadora da
Associação Mundo a Sorrir para planeamento das
próximas atividades relacionadas com a instalação
da Clínica CASO na Freguesia de Santo António.
Reunião de trabalho com o Diretor Geral da CCILC

– Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa,
para negociação de protocolo de cooperação com
a Freguesia de Santo António.
Reunião com o Diretor Geral da Social Mind para
apresentação de novos projetos e análise de
possíveis parcerias com empresas.
Reunião com a nova Direção da UACS – União
das Associações do Comércio e Serviços, para
apresentação de cumprimentos e debate de
possíveis projetos comuns para o comércio a
dinamizar na Freguesia de Santo António.
Reunião com o coordenador da Escola de Comércio
de Lisboa para apresentação e análise dos
programas de formação do Centro Qualifica da
ECL.
Participação no evento de solidariedade e
angariação de fundos, dinamizado pela Associação
Mundo a Sorrir.
Reunião com o coordenador da Escola de Comércio
de Lisboa para articulação das necessidades
decorrentes dos planos de formação da FSA e
seu enquadramento com os programas do Centro
Qualifica da ECL.
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Reunião com a One Business Place PT e a Laranja
Mecânica visando o estabelecimento de um protocolo
de colaboração para o alargamento do OBP à
Freguesia de Santo António.

de formação integradas nos programas do Centro
Qualifica da ECL.

Reunião com a Diretora Geral da Escola de Comércio
de Lisboa para equacionar a extensão da atividade do
Centro Qualifica ECL aos comerciantes e hoteleiros da
Freguesia de Santo António.

Próximas actividades

Reunião com a coordenadora da Associação Mundo a
Sorrir e do Departamento de Ação Social da freguesia,
para planeamento de atividades e adaptação de
instalações para a Clínica CASO Lisboa.
Reunião na ENTRAJUDA com a coordenadora da
Associação Mundo a Sorrir para articulação da
cedência de equipamentos e acessórios para a Clínica
CASO Lisboa.
Reunião com a Direção Jurídica a UACS e o
coordenador da Escola de Comércio de Lisboa,
visando a eventual articulação do programa Lojas com
História com a iniciativa Reabrimos Brevemente.
Reunião com o coordenador da Escola de Comércio
de Lisboa para identificação das necessidades de
espaço e equipamentos para organização de ações

Visita à BTL ‘18 – Bolsa de Turismo de Lisboa.

Apoio a ações 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.
Acompanhamento da instalação do Projeto CASO Centro de Apoio à Saúde Oral na Freguesia de Santo
António, em articulação com a Associação Mundo a
Sorrir.
Manutenção do relacionamento de proximidade
com as Organizações Empresariais locais, visando a
sensibilização mútua para o quotidiano do Comércio e
do Turismo da Freguesia de Santo António.
Francisco Toscano
Coordenação Comércio e Turismo
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Freguesia de Santo António
Bem no coração de Lisboa
Calçada Moinho de Vento nº 3
1169-114 Lisboa
Telefones 218 855 230 (Sede)
213 928 090 (Lg. São Mamede)
210 136 720 (Alexandre Herculano)
Fax 218 855 239
Email info@jfsantoantonio.pt
www.jfsantoantonio.pt
/FreguesiaSantoAntonioLisboa

