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Bem no Coração de Lisboa

Apenas um ano depois das ultimas eleições autárquicas e da data que assinalou a
sua criação, a Freguesia de Santo António tem vindo a percorrer um caminho de
desafios.
Criada em Setembro de 2013, através de um processo de agregação de diferentes
realidades, recebeu seis meses depois 42 novos colaboradores, novas competências
e novos serviços.
O caminho que nos leva ao dia de hoje, um ano depois da criação da nossa
Freguesia e em especial neste ultimo trimestre, é um caminho de oportunidades,
que sempre guiadas pela procura de originalidade e inovação, nos permitiu
desenvolver projetos de sucesso como a Praia do Torel.
O caminho que nos leva ao dia de hoje, é também um caminho de adaptação,
com o alargamento dos nossos serviços a toda a área da Freguesia, com destaque
para o Programa Vassouras & Companhia e com a condição de uma necessária
coordenação entre serviços e entidades.
O caminho que nos leva ao dia de hoje, é sobretudo um caminho de mudança
para novas realidades e novos olhares.
Um caminho que ainda percorremos, acompanhando e fazendo parte do maior
processo de reorganização administrativa que a cidade de Lisboa terá memória.
No ultimo trimestre, segurámos as oportunidades de ser uma das mais bonitas
freguesias de Lisboa, adaptando-nos à realidade da sua diversidade de recursos e
contextos, e num contínuo de mudança, fizemos a diferença.
O objetivo mantém-se, garantir que a Freguesia de Santo António, com a
participação de todos, seja a freguesia de referência, Bem no Coração de Lisboa.
Vasco Morgado Jr – Setembro 2014
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COORDENAÇÃO GERAL

COORDENAÇÃO GERAL
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de Julho
a Setembro de 2014, pela Coordenação Geral.
A Coordenação Geral promove a cooperação
entre as diversas unidades funcionais da Freguesia,
realizando a gestão de processos comuns ou
transversais ao seu funcionamento e organização,
nomeadamente no que diz respeito à reorganização
interna, nomeadamente as que resultam da agregação
de freguesias e da transferência de competências.

Coordenação de serviços
- Foram implementadas melhorias ao nível da
coordenação e funcionamento dos serviços de
atendimento, nomeadamente pela implementação de
procedimentos e documentos internos de trabalho,
de onde se destaca a implementação de formulário
de registo e licenciamento de canideos e gatideos
com o objectivo de reduzir o tempo de espera, e a
criação de informação interna para implementação do
pedido de requerimento de atestado não presencial
(aplicação do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril
republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de
maio, sobre modernização administrativa que opera
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sobre uma série de temas, nomeadamente receção de
pedidos através dos canais de comunicação existentes
— digital, presencial, postal ou telefónico.)
- Coordenação com os serviços de aprovisionamento
para diagnostico de necessidades de material dos
serviços como equipamento, economato e outros bens
necessários ao seu funcionamento;
- Apoio e acompanhamento para a implementação das
deliberações e orientações de trabalho do Executivo,
junto dos diversos serviços;
- Coordenação para a participação de trabalhadores
em formações da ANAFRE, dirigidas a funcionários
das Juntas de Freguesia, no âmbito do processo de
modernização administrativa;

Reorganização Administrativa
- Realização de entrevistas a trabalhadores da CML, no
âmbito da implementação do processo de transferência
de competências;
- Coordenação com os serviços da CML, para
processo de transferência e integração de funcionários
da bolsa de voluntários;

- Apoio no processo de monitorização da
Reorganização administrativa

Núcleo Criativo
- Apoio ao desenvolvimento de projectos
desenvolvidos na área da Freguesia e/ou com a
participação de fregueses de Santo António por
membros do Núcleo Criativo da Freguesia de Santo
António, nomeadamente através da coordenação
com os serviços da Freguesia necessários ao
desenvolvimento dos projectos, onde se destacam:
- ONG Dress for sucess
Coordenação para apoio logístico da actividade
da ONG Dress for Sucess, bem como no apoio e
divulgação de actividades e formações com destaque
para o programa Fadas Madrinhas e Mercado de
Salto Alto.

estabelecimento de contactos para desenvolvimento
de projecto “Campanha de Sensibilização Ambiente
Urbano” Escolas Eb1 da Freguesia, no ultimo trimestre
de 2014.

Outros
- Acompanhamento e integração de três estagiários
pertencentes ao Agrupamento de Escolas Baixa –
Chiado, EPAD e IEFP;
Filipa Mendes
Coordenação Geral

- Associação Check-In - Oportunidades
Europeias Para Jovens
Desenvolvimento da formação Dragon Dreaming, com
foco metodologia de gestão de projetos colaborativos.
- InPsicologia
Divulgação de serviços de Psicologia Infantil e
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ACÇÃO SOCIAL
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.

ACÇÃO SOCIAL
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ACÇÃO SOCIAL
Relatório do trabalho desenvolvido
nos Meses de Julho, Agosto e
Setembro de 2014 do Departamento
de Acção Social
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de Junho
e Julho e Agosto de 2014 pelo Departamento de
Acção Social da Junta de Freguesia de Santo António.
Está dividido por temas/acções.

Vassouras & Companhia
Neste trimestre o programa contou 22 colaboradores e
é prestado apoio a um total de 51 beneficiários.
Devemos acrescentar, que este mês, deixaram o
programa Ana Santos, Vanessa Ribeiro e Lara Manon.
De salientar também, que após a entrada no Lar, o Sr.
Rogério Júnior, acabou por falecer. Lamentavelmente a D.
Florípedes, também faleceu.
O apoio prestado é ao nível da higiene da casa, higiene
pessoal, acompanhamento na aquisição de bens e
serviços (medicamentos, compras), acompanhamento
e transporte a consultas médicas e exames, entrega de
alimentos no domicílio, acompanhamento a passeios.
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Sendo dada resposta também em casos de solicitações
pontuais.

Comissão de Protecção Crianças e
Jovens Lisboa Centro (CPCJ-Lisboa
Centro)
Estivemos presentes na Reunião Alargada da CPCJLisboa Centro no dia 26 de Junho e no dia 31 de Julho,
no qual integramos o Grupo da PSP constituído pelas
seguintes entidades: 1ª Div. Da PSP de Lisboa e as
Juntas de Freguesia de Arroios, Misericórdia, Santo
António e Santa Maria Maior e de acordo com a
ordem de trabalhos: Discussão de casos, apresentação
de resultados semestrais.
No mês de Agosto, não há Reunião Alargada da
CPCJ-Lisboa Centro, no qual integramos o Grupo da
PSP constituído pelas seguintes entidades: 1ª Div. Da
PSP de Lisboa e as Juntas de Freguesia de Arroios,
Misericórdia, Santo António e Santa Maria Maior e de
acordo com a ordem de trabalhos: Discussão de casos,
apresentação de resultados semestrais.
No entanto, participamos em duas acções noturnas,
inseridas no Projecto "100 Rótulos ".
Estas acções tiveram como objectivo a prevenção

de comportamentos de risco, ao nível do consumo
de álcool e outras substâncias ilícitas por parte de
menores de 16 anos.
No âmbito desta rubrica, acrescentámos que a menor
Victoria, que estava a ser acompanhada por nós,
como se previa, já foi acolhida estando do CAOT de
Santa Joana.

Reuniões
Em Julho realizamos diversas reuniões com Entidades
parceiras para articulação e ponto de situação.
Destacamos as reuniões com as reuniões com a Santa
Casa de Misericórdia de Lisboa (SCML), na pessoa
da Dr.ª Etelvina Amoroso Directora da UDIP Sul; com
a Directora do Centro de Dia de Coração de Jesus,
Dr.ª Elsa Gaspar; com a Dr.ª Edna Vitorino Assistente.
Social do de Dia de Coração de Jesus; com a Equipa
do programa InterGerações da SCML; com a Dr.ª
Mariana da Reefood; com a Dr.ª Tânia Barreira da
Home Instead; com a Pilar Ruiz da Cronoworld; com
a Dr.ª Filipa sousa da Fundação Arpad-Szenes; com
o Dr. Eduardo Campos da Humana; com o Dr. Rui
Elbling do Movimento Desperdício Zero; com o novo
Comandante Tiago Miranda da 4ª Esquadra de Santa
Marta da 1ª Div. Da PSP de Lisboa;

Em Agosto realizamos diversas reuniões com Entidades
parceiras para articulação e ponto de situação.
Destacamos as reuniões com as reuniões com a Santa
Casa de Misericórdia de Lisboa (SCML), na pessoa
da Dr.ª Etelvina Amoroso Directora da UDIP Sul; com
a Directora do Centro de Dia de Coração de Jesus,
Dr.ª Elsa Gaspar; com a Dr.ª Edna Vitorino Assistente.
Social do de Dia de Coração de Jesus; com a Equipa
do programa InterGerações da SCML; com o Dr. Rui
Elbling do Movimento Desperdício Zero; Drª Teresa
Silva, gestora do processo de um menor acompanhado
por nós; Professor Paulo Ferreira que ira ministrar aulas
de Viola no Centro Social Laura Alves.

Atendimentos
Diariamente realizamos atendimentos presenciais no
Departamento, na Sede e no Pólo de São Mamede às
quartas-feiras.
No mês de Julho realizámos 27 atendimentos.
No mês de Agosto o número de atendimentos foi de 27.
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ACÇÃO SOCIAL
Fundo de Europeu de Apoio a
Carenciados (FEAC 2014)

FÉRIAS &
Companhia
de 30 de junho
a 8 de Agosto

Praia . Piscina lada
m esca
Fun parques co aint ball
P
.
s
Insuflávei
lturais
urf . Visitas cu
Canoagem . S
Crianças e jovens dos 3 aos 17 anos
inscrições até 30 de Maio
* inscrições limitadas *
Inscrições:
Em qualquer dos pólos da Freguesia
São José | Coração de Jesus | São Mamede

Freguesia de Santo António
Bem no Coração de Lisboa
SEDE:
Calçada do Moinho de Vento nº3 | 1169-114 Lisboa
Tel: (+ 351) 218 855 230 | Fax: (+ 351) 218 855 239
www.jfsantoantonio.pt
/FreguesiaSantoAntonioLisboa

No âmbito do Programa FEAC 2014 enquanto
entidade Mediadora e Beneficiária, recebemos da
nossa interlocutora do Instituto de Segurança Social
– Centro Distrital Lisboa a Lista de Beneficiários –
vertente Mediadora – aprovada, constituída por 67
famílias totalizando 113 beneficiários. Realizámos no
dia 31 de Julho de 2014 o levantamento dos seguintes
produtos: massa esparguete, cotovelo, pevide,
Bolacha maria, tostas, cereal de pequeno-almoço,
arroz carolino, manteiga, queijo em barra, atum em
óleo, feijão enlatado encarnado, grão enlatado,
tomate pelado, óleo, azeite, leite UHT meio gordo e
papa farinha láctea nos Armazéns da Cruz vermelha
Portuguesa. Ficando agendado o levantamento dos
restantes produtos para o dia 25 de Agosto de 2014
(marmelada Açúcar, salsichas).
No decorrer do mês de Agosto, procedemos ao
levantamento dos produtos em falta e começamos a
distribuição.

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 JESUS
Rua Luciano Cordeiro, 16 - r/c Esq. | 1150-215 Lisboa
Tel: (+ 351) 213 563 140 | Fax: (+ 351) 213 555 450
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Orientação de Estágios
Acompanhamento semanal do Estágio Profissional
realizado pelo Psicólogo Dr. Carlos Gonçalves de
acordo com o Protocolo estabelecido com a Ordem
dos Psicólogos Portugueses sob a orientação da
Dr.ª Carla Duarte. Este estágio profissional tem
como objectivo o acompanhamento psicológico dos
colaboradores do Vassouras&Companhia.

Férias&Companhia 2014
Em articulação com o Departamento de Educação,
acompanhámos as Reuniões de Pais e a implementação
e o desenvolvimento do programa Férias & Companhia
2014 destinado a promover campos de férias não
residenciais ou abertos que se traduzem na oferta de
tempos livres às crianças entre os 3 os 17 anos de
idade o período de 45 dias, com início a 30 de Junho
e término a 8 de Agosto. Onde realizámos as seguintes
actividades: Praia de S. João na Costa da Caparica
e Tróia, Jogos de Orientação, Capoeira, Hip-Hop,
Precursão, Visita à Quinta dos Bichos, Canoagem no
Parque dos Monges em Alcobaça, Parque da Serafina,
Parque Eduardo VI e Quinta das Conchas. Totalizando
300 crianças e Jovens, 14 Monitores e 1 Coordenador

Miúdos & Companhia ATL - Verão
2014
Considerando a necessidade de desenvolvimento
de actividades para crianças e jovens da Freguesia
de Santo António, nos períodos de interrupções
lectivas e que não temos resposta para os períodos
que antecedem e precedem as datas do Programa
Férias & Companhia criámos em parceria com a
Cooperativa Horas de Sonho um plano de actividades
para as datas: 16 a 27 de Junho e 11 a 29 de Agosto,
dirigidas a crianças dos 6 aos 16 anos. Totalizando
até ao momento 20 crianças e Jovens.

Trabalho a Favor da Comunidade –
Direcção Geral de Reinserção Social
e Serviços Prisionais
Em parceira com a Direcção Geral de Reinserção
Social e Serviços Prisionais, temos até ao momento
9 prestadores de trabalho a favor da comunidade
inseridos no Departamento de espaço público e tendo
mais 2 para colocar.

Visitas Domiciliárias
Em articulação com o Centro de Dia de Coração
de Jesus e a PSP realizámos 42 visitas domiciliárias,
baseadas nas sinalizações recebidas pelo
Recenseamento Geriátrica da Freguesia de Santo
António.
Realizámos 25 visitas solicitadas pelos próprios
no sentido de perceber a resposta adequada à
problemática sinalizada.
Realizámos 2 visitas de acompanhamento à
intervenção da Protecção Civil da Camara Municipal
de Lisboa a habitações sitas na Freguesia.
Em Agosto e em articulação com o Centro de Dia
de Coração de Jesus e a PSP realizámos 15 visitas
domiciliárias.

Apoio alimentar Pingo Doce (PD)
No âmbito da parceria estabelecida com o Pingo
Doce, SA temos conseguido distribuir alimentos doados
a 84 famílias semanalmente às Quartas-feiras no Pólo
de São Mamede, donativos recebidos dos PD de Algés
e às Terças do PD de Algés e às Quintas-feiras no Pólo
de São José, donativos recebidos dos PD de Algés e
Famões. Abrangendo até ao momento 52 Agregados
Familiares.

ACTIVIDADES DIVERSAS

de 16 a 27 de junho
e de 11 a 29 de Agosto
9h30 às 17h30h

Centro Social Laura Alves
Crianças e jovens dos 4 aos 12 anos
2,50 € / dia (inclui almoço)
* inscrições limitadas ao número de vagas existentes *
Inscrições:
Em qualquer dos pólos da Freguesia
São José | Coração de Jesus | São Mamede
Freguesia de Santo António
Bem no Coração de Lisboa
SEDE:
Calçada do Moinho de Vento nº3 | 1169-114 Lisboa
Tel: (+ 351) 218 855 230 | Fax: (+ 351) 218 855 239
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 JESUS
Rua Luciano Cordeiro, 16 - r/c Esq. | 1150-215 Lisboa
Tel: (+ 351) 213 563 140 | Fax: (+ 351) 213 555 450
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Em parceria com

Ordem dos Médicos
Veterinários

Cheques Veterinários

Sinalizações PSP

Em parceria com a Ordem dos Médicos Veterinários
conseguimos enquadrado no projeto piloto
veterinários para a sociedade - vet solidário, atribuir
às famílias carenciadas da Freguesia 15 Cheques
Veterinários neste trimestre.
Tendo sido atribuídos até ao momento 26 Cheques
Veterinários e 3 Cheques Veterinários Esterilização.

Neste mês recebemos 4 sinalizações da PSP, duas de
violência doméstica e duas relativas a idosos isolados.
Todas estas sinalizações já tiveram resposta da nossa parte.

Articulação com as Escolas

Serviços disponíveis
a Famílias carenciadas(*):
Vacinação, esterilização e
tratamento gratuito dos seus
animais de estimação.
Registo e licenciamento do seu cão
ou gato na Freguesia, gratuitamente.
*Necessário comprovativos de IRS, recibo de
rendimentos (reforma, ordenado, etc), recibo de
renda, água, luz, gás, despesas de saúde e
escolares, se for o caso.

De acordo com as novas competências da Junta
de Freguesia de Santo António relativamente às
atribuições com as escolas Básicas da Freguesia
(EB1 São José e Ducla Soares), este Departamento
continuou em constante articulação com as Direcções,
Professores e Associações de pais das escolas no
sentido de responder às solicitações colocadas
nomeadamente; fornecimento de material, apoio
a famílias carenciadas, acompanhamento de
sinalizações de menores em risco.

Freguesia de Santo António
bem no coração de Lisboa
Calçada Moinho de Vento nº 3 - 1169-114 Lisboa
Telefones: 218 855 230 (Sede) | 213 563 140 (Luciano Cordeiro) 213 928 090 (Lg. São Mamede) | Fax 218 855 239
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Outros
Entregámos 20 kg de Arroz à Igreja de S. José no dia
21 de Julho.
Em conjunto com o departamento de Higiene
Urbana, foi desenvolvida uma acção conjunta, na rua
Rodrigues Sampaio. Este tipo de acção tem para este
departamento, o objectivo de criar alguma ligação
com as pessoas sem-abrigo, para que com o nosso
apoio, se torne possível a sua inserção na sociedade.
Sendo esta uma população muito difícil de trabalhar, o
caso do Sr. Luis Silva, tem ainda mais relevo.
O Sr. Luis Silva aceitou o nosso apoio e neste momento
já não esta na rua e vai ser inserido na equipa da
Higiene Urbana.

Nota: No Departamento de Acção Social encontramse arquivados todos os documentos e processos
relativos aos assuntos supra citados, ao dispor de
consulta do Executivo.
Inês Carrolo
Coordenação Acção Social
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CULTURA

CULTURA
Introdução
O trabalho do departamento de cultura e dinamização
do espaço público neste trimestre passou pela
realização de actividades de carácter pedagógico e
formativo que envolveu a população infanto-juvenil e
suas famílias, onde desenvolveu actividades como o
canto do conto e workshops nos Jardins das Freguesia.
Realização de projectos culturais de impacto na
comunidade bem como na cidade, que fizessem
sobressair o nome da Freguesia de Santo António para
que, quando se fale em cultura, Santo António seja
uma referência.
Criação de Feiras nos espaços verdes da freguesia
como forma de dinamizar os mesmos, com os mais
variados temas.
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de Julho
a Setembro de 2014 pelo Departamento de cultura e
dinamização de espaços públicos da Freguesia de
Santo António.

Projectos
Durante os meses de Verão, este departamento
tentou dinamizar os espaços verdes da freguesia,
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aproveitando o bom tempo e devolvendo os jardins aos
seus fregueses.
Este foi o principal objectivo deste departamento nesta
época de calor, ter cinema, desporto, música e praia
no “seu” jardim.

Julho de 2014
Noites de Verão no Jardim das
Amoreiras
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na Lei 75/2013 alínea v), do n.º1, do
artigo 16º, foi realizado o evento Noites de Verão,
durante o mês de Julho no Jardim das Amoreias.
Todas as sextas feiras houve música ao ar livre no
Jardim, tivemos o prazer de ouvir jazz, bossa nova e
música portuguesa.
Aos sábados, pelas 21,30H, o jardim transformava se
numa sala de cinema ao ar livre, onde os fregueses
podiam disfrutar de filmes tais como:
Miss Potter
Hairspray
Diários de uma Nanny e o documentário O Rei sem
Coroa
Compilação de curtas metragens do Shortcutz

Matiné Dançante
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na Lei 75/2013 alínea v), do n.º1, do
artigo 16º, foi realizado o evento Matiné dançante
para os idosos da Freguesia.
Para celebrar o dia dos Avós, no dia 26 de Julho,
a Freguesia ofereceu aos seus séniores um lanche
recheado de Música.
No salão Nobre dos Bombeiros Voluntários
Lisbonenses elaborámos uma matiné dançante, como
antigamente, onde os nossos fregueses dançaram e
riram, no fim tivemos um lanche convívio para todos.

Dia dos Avós “Guarda Jóias”
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na Lei 75/2013 alínea v), do n.º1,
do artigo 16º para comemorar o dia dos avós, a
biblioteca da Freguesia de Santo António organizou
um convivio no Jardim do Torel. Aqui foi feito um
workshop entre avós e netos, construímos um guarda
jóias para guardar as recordações de família.
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Exposição “A cor dos sentidos” na
Biblioteca Cosmelli Sant´Anna
Durante o mês de Agosto a Biblioteca da Freguesia de
Santo António recebeu uma exposição de pintura do
movimento de artistas APARTIS. Com as suas pinturas e
instalações artisticas.

Agosto de 2014
Praia do Torel
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na Lei 75/2013 alínea v), do n.º1, do
artigo 16º, foi realizada a Praia do Torel.
Durante o mês de Agosto, os fregueses de Santo
António poderam desfrutar do melhor de dois mundos,
o Jardim e a Praia.
Com o apoio de entidades dentro e fora da freguesia,
foi possível transformar parte o Jardim do Torel numa
Praia Urbana. Aqui, o lago foi transformado numa
piscina, onde a água era tratada e filtrada, foi feito
um deck de areia, havia chuveiro e toda uma área de
lazer onde o desporto e a música estava presente.
Aos sábados a Praia era transformada numa sala de
cinema para toda a freguesia.
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Na Praia do Torel também houve espaço para a
solidariedade, a pedido dos Bombeiros Voluntários da
Ajuda, foi feito “ O banho solidário” onde estiveram
presentes, para além dos bombeiros, fregueses e
público presente na praia.
Este projecto foi conseguido com a coordenação de
vários departamentos da Freguesia, desde o desporto
à limpeza urbana. Foi um trabalho em conjunto para a
freguesia.
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CULTURA
Verão Sénior Praia do Tamariz
O departamento de Cultura colaborou com
departamento de envelhecimento activo e organizou o
Verão Sénior.
Durante uma semana fomos com 84 idosos da
Freguesia à praia do Tamariz.
Almoçámos num restaurante da freguesia que, durante
a tarde, era transformado em sala de cinema ou salão
de Baile.
Houve um dia, que depois da praia, almoçamos na
Cruz Vermelha Portuguesa, na Parede, e visitámos a
Casa das Histórias da Paula Rego.

Setembro 2014
Verão Sénior Hotel golf Mar
O departamento de Cultura colaborou com o
departamento de envelhecimento activo e organizou o
Verão Sénior.
Durante a primeira semana fomos com cerca de 60
idosos para o Hotel Golf Mar, na Praia do Porto
Novo, no Vimeiro.
Durante esta semana fizemos passeios a Nazaré,
Fátima, Batalha e Grutas de Mira dAire, sempre com
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boa disposição e alegria.
Houve dias de descanço, onde a praia e a piscina
eram a companhia ideal. À noite houve muita
animação, na discoteca do hotel, repleta da alegria e
vivencia dos nossos séniores.

Olhar Lisboa no Jardim das
Amoreiras
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na Lei 75/2013 alínea v), do n.º1, do
artigo 16º, foi realizado o olhar Lisboa no Jardim
Todos os sábados a partir das 15h, há actividades
para crianças, mercado urbano, sunset party com DJ's,
desporto e cinema ao ar livre.
Num dos mais bonitos jardins da cidade, a festa faz-se
em grande.
Este projecto é um convite para habitar este espaço
privilegiado, celebrando a cidade e o Verão, num
ambiente de divertimento para todas as idades,
privilegiando a qualidade e a diversidade.
Espalhadas pelos espaços ajardinados das 15h às 18h
decorrem: jogos tradicionais, pedagógicos, gincanas,
ateliers, pinturas faciais e modelagem.
Pelas 18h temos desporto para a freguesia num
ambiente descontraído.
Das 19h às 21h, DJ's convidam à festa num ambiente
lounge e, pelas 21h, a noite continua com cinema ao
ar livre.

FeirAlegria
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na Lei 75/2013 alínea v), do n.º1, do
artigo 16º, foi realizada a FeirAlegria.
Durante os meses de Verão, a Feiralegria, que se
realiza na Praça da Alegria no 1º e 3º fim de semana
de cada mês teve mais animação.
Durante o Verão, a feira urbana, foi acompanhada ao
som de um DJ. As tardes foram animadas com música.
As cadeiras no Jardim convidaram a um momento de
descontração.
Filipa Veiga
Departamento de Cultura e Dinamização
de Espaço Público
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ACÇÃO SOCIAL
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.

Escrita do Presidente Verão Sénior Informação
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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.

DESPORTO
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DESPORTO
Introdução

Projecto 1 - “Férias&Companhia”

O presente relatório é uma descrição sumária do trabalho
desenvolvido no decorrer dos meses de Julho a Setembro
de 2014 pelo Departamento Desporto da Freguesia de
Santo António.
Tendo em conta a importância da realização de
actividades desportivas, enquanto forma de dinamização
do espaço público e promoção de hábitos de vida
saudável, o desporto em parceria com a cultura e
educação tem vindo a desenvolver actividades desportivas
e eventos organizados pela Freguesia de Santo António,
enquanto forma de dinamização de alguns eventos.

O departamento de desporto em parceria com o
departamento da educação e no âmbito das férias de
verão, estruturou e organizou algumas actividades do
projecto “Férias&Companhia”.
Essas actividades foram divididas em três turnos, 1º
turno de 7 a 11 de Julho, 2º turno de 21 a 25 de Julho
e 3º turno de 4 a 8 de Agosto.
Durante esse período foram organizadas as seguintes
actividades:

Durante os meses de Julho, Agosto e Setembro as
actividades e eventos desenvolvidas foram a “Férias&
Companhia” a “Praia do Torel” e as actividades no
“Jardim das Amoreiras”
Com isso, passamos a apresentar as actividades
desenvolvidas pelo Desporto durante esse período.
No âmbito das competências da Freguesia, determinadas
na termos da alínea v), do n.º1, do artigo 16º, da Lei n.º
75/2013., foi realizado o projeto “Férias&Companhia”,
durante o mês de Julho, com a participação de cerca de
100 alunos por turno.
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- Orientação: esta actividade introduzi-o os
participantes à interpretação de mapas e sua
simbologia, escolhendo o seu percurso de forma
aventureira e dinâmica. Todos participaram nesta
actividade demonstrado um enorme entusiasmo.
- Capoeira: foi desenvolvida como um jogo
onde foram evidenciadas a agilidade, destreza,
coordenação motora, flexibilidade, e onde os
alunos desenvolveram a criatividade, zelando pelo
respeito e camaradagem que a capoeira transmite,
desenvolvendo assim a parte afectiva e social.
- Hip-Hop: foi muito mais do que puro divertimento, a
execução de passos coreografados, repetidos dentro

de um método orientado estimulou a coordenação
motora, flexibilidade e postura.
A música o ritmo e a criatividade foram fatores
importantes durante a atividade.
- Percussão: Esta foi uma experiência diferente, a
percussão permitiu contribuir e criar sons através de
diferentes instrumentos, como tambores, jambés e
congas.
Foi também produzido som através do próprio
corpo, permitindo aos alunos aprender uma diferente
linguagem musical e desenvolver a coordenação
motora, a atenção e concentração.
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na termos da alínea v), do n.º1, do
artigo 16º, da Lei n.º 75/2013., foi realizado o projeto
“Praia do Torel”, durante o mês de Agosto.

Projeto 2 - “Jardim do Torel” e
“Jardim das Amoreiras”
O departamento de desporto em parceria com o
departamento da cultura desenvolveu e dinamizou
o espaço público durante os meses de Agosto e
Setembro.
Essa dinamização passou por dois projetos em espaços
diferentes da freguesia.
O primeiro durante o mês de Agosto realizou-se no
jardim do torel através do projeto, “Praia do Torel”.
O segundo durante o mês de Setembro no jardim das
amoreiras.
No do projeto da “Praia do Torel” o desporto investiu
numa parede de escalada fixa permitindo assim,
desenvolver a modalidade de escalada e enriquecer a
freguesia com um novo equipamento desportivo.
Durante esses dois meses foram desenvolvidas aulas
diferentes, dinamizando assim os jardins da freguesia,
e oferecendo aos nossos fregueses e a quem nos visita,
aulas de zumba, alongamentos, tai-chi, aeróbica e
escalada, assim como, demonstrações de capoeira.
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MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO
A equipa desenvolve o trabalho na Freguesia de Santo
António, realizando manutenção e intervenções, na
sua grande maioria são ao nível de calcetamento
de passeios, colocação de pilaretes e sinalização
vertical, limpeza de sarjetas e pequenas reparações
em domicílios no âmbito de apoio à acção social.
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de Julho
a Setembro de 2014 pela manutenção da Freguesia
de Santo António.

Manutenção de calcetamento:
Foi realizada a manutenção integral do calcetamento
dos seguintes arruamentos:
Rua Artilharia 1
Rua São Filipe Nery
Rua da Escola Politécnica
Rua Gustavo Matos Sequeira
Rua Nova de São Mamede
Rua do Salitre
Rua Alexandre Herculano
Rua Braamcamp
Rua das Amoreiras
Rua das Pretas
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Praça da Alegria
Rua do Passadiço
Travessa da Anunciação
Rua das Taipas
Rua Luciano Cordeiro
Rua de Santa Marta
Rua de São José

Intervenção pontual de calcetamento
e limpeza de sarjetas:
Rua das Pretas
Rua de Santa Marta
Rua de São José

GOPI – Pedido de Intervenção na
plataforma de Gestão de Ocorrências
e Pedidos de Intervenção
Foram executadas 90 intervenções, em situações
reportadas na Plataforma GOPI:
Limpeza de via pública
Descalcetamento e/ou Abatimento do passeio
Árvores, arbustos ou relva
Pilaretes

Intervenções e pequenas
reparações
- Foram feitas intervenções (limpeza, calcetamento,
colocação de fechaduras, pequenos arranjos de
eletricidade e pintura) nas escolas Eb1 de São José e
na EB1 Ducla Soares.
- Efectuaram-se pequenas reparações em habitações,
nas situações reportadas pelo departamento de
Acção Social, para melhoria das condições de
habitabilidade dos eleitores.

pela CML, no âmbito da plataforma GOPI-Gestão de
ocorrências e pedidos de intervenções.
Sérgio Dolbeth e Costa
Manutenção

Sinalização
- Reparação e recolocação de sinalização vertical
existente na área da Freguesia.
- Foram realizadas 2 reuniões de trabalho com a
CML /Drª Paula Antunes-Sinalização e Trânsito, para
análise de situações de sinalização na Freguesia.

Outros
- Apoio na preparação dos eventos do pelouro
cultural e sua posterior desmontagem e limpeza.
- Participação em acção de formação, desenvolvida
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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.

Freguesia de Santo António
Bem no Coração de Lisboa
Calçada Moinho de Vento nº 3
1169-114 Lisboa
Telefones 218 855 230 (Sede)
13 563 140 (Luciano Cordeiro)
213 928 090 (Lg. São Mamede)
Fax 218 855 239
Email info@jfsantoantonio.pt
www.jfsantoantonio.pt
/FreguesiaSantoAntonioLisboa
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