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Memória” acontecem sempre às segundas quintas-feiras 
do mês, às 14h, no espaço da Biblioteca Arquiteto Cosmelli 
Sant’Anna.
- Espaço Público sofreu alguns adiamentos na solução 
de problemas que causaram desconforto aos moradores e 
visitantes. Neste momento, posso afirmar, que temos uma equipa 
de intervenção que está diariamente no terreno envidando 
todos os esforços para que com a maior celeridade, todas as 
ocorrências possam estar resolvidas.
- Área da Limpeza Urbana tem sido feito um trabalho 
profundo na educação da população no que respeita ao lixo 
deixado na via pública. Lembrando ao cidadão que a ele cabe 
a responsabilidade de preservar o espaço público, e sempre 
que se justificar, pode solicitar a intervenção da Freguesia ou 
da Câmara Municipal de Lisboa. Recebemos, diariamente, 
inúmeras queixas, que não sendo da nossa competência, 
fazemos chegar à Câmara Municipal de Lisboa. 
Como forma de dar a conhecer as competências da limpeza 
urbana, a Freguesia de Santo António elaborou um tríptico 
“Varrer – Limpar – Lavar”, distribuído em todas as caixas de 
correio dos nossos fregueses, para que tenham acesso ao 
horário de recolha de lixo. Como forma de minimizar situações 
de insalubridade pública.

Passados cerca de 365 dias após a tomada de posse, há 
aspetos e áreas que ficam sempre por abraçar, mas juntos e, de 
mangas arregaçadas, iremos percorrer um caminho mais firme 
para continuar a fazer não só diferente, mas melhor. 

Vasco Morgado
Presidente da Freguesia de Santo António

Na vida nem tudo são flores, nem tudo são rosas.
Esta frase ilustra bem o caminho percorrido até aqui. 

Um ano que não foi fácil e nem sempre conseguimos responder 
com celeridade aos problemas exigidos. 
Mas com a mesma humildade que reconheço as dificuldades 
deste ano que agora chega ao fim, ouso projetar mais e novos 
desafios para a nossa freguesia para o próximo ano.
Bem ciente das capacidades e da boa vontade de toda uma 
equipa que tenho a honra de liderar, não abdicaremos de 
apostar fortemente na melhoria das infraestruturas porque 
sentimos, no dia a dia, que o trabalho nunca está terminado. 
Apesar das referidas dificuldades, temos vindo a melhorar a 
qualidade de vida dos nossos fregueses nas mais variadas áreas 
de ação da nossa Junta.  A saber:
- Área Social criámos com o projeto “Mundo a Sorrir”, a 
Clínica C.A.S.O. Onde seis utentes já terminaram os seus 
tratamentos, catorze estão em processo de tratamento, e cerca 
de dez utentes encontram-se à espera de próteses. 
Na Mercearia Social temos inscritos 125 agregados familiares 
que correspondem a 1240 beneficiários que recebem desde 
bens alimentares, a vestuário, produtos de higiene e limpeza e 
utensílios diversos para a casa (têxteis, cozinha, quarto, sala). 
Sendo por tradição o mês de dezembro sinónimo de entrega 
dos Cabazes de Natal que, este ano, foram 340. 
- Área Cultural destaque para o projeto de promoção do livro 
e da leitura, desta vez destinada ao público sénior. Andávamos 
há alguns anos a contar histórias aos mais pequenos e a 
emprestar livros, mas o que nos propomos a fazer é contar 
e ouvir contar histórias aos mais graúdos. Os “Contos com 
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AÇÃO SOCIAL

INTRODUÇÃO

O presente relatório consiste numa descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer do trimestre de outubro, 
novembro e dezembro de 2018, pela Ação Social da 
Freguesia de Santo António.
Está dividido por temas/ações estando todos os 
documentos e processos arquivados relativos aos assuntos 
descritos ao dispor de consulta do Executivo.

ATENDIMENTOS

Os atendimentos são realizados presencialmente por 
marcação todas as quintas-feiras no Centro Social Laura 
Alves, e às terças-feiras nos Serviços Centrais na Alexandre 
Herculano. E através do telefone direto do Serviço são 
realizados atendimentos diários às situações de urgência 
que são tratadas com a celeridade que o assunto obriga e 
encaminhadas, articuladas com os serviços necessários. 
Neste trimestre foram realizados um total de 610 
atendimentos no âmbito do Regulamento de Apoios Sociais 
da Freguesia e Fundo de Emergência Social da Câmara 
Municipal de Lisboa. 
Através do projeto do Mundo a Sorrir - C.A.S.O onde 
temos as 20 vagas disponibilizadas para a freguesia 
ocupadas com utentes que estão a receber tratamentos 
dentários, 6 utentes já terminaram os seus tratamentos e 
14 estão em processo de tratamento, estão ainda mais 

10 utentes que se encontram à espera de próteses. Na 
Mercearia Social temos inscritos 125 agregados familiares 
que correspondem a 1240 beneficiários, os apoios 
prestados vão desde os bens alimentares, vestuário, bens 
para animais de estimação (alimentação, vacinação, 
esterilização), produtos de higiene e limpeza e utensílios 
diversos para a casa (têxteis, cozinha, quarto, sala).

 
VASSOURAS & COMPANHIA

Diariamente realizamos no âmbito deste programa o 
apoio ao nível da higiene dos domicílios, higiene pessoal, 
acompanhamento na aquisição de bens e serviços 
(medicamentos, compras, cabeleireiro), acompanhamento e 
transporte a consultas médicas, exames, fisioterapia, entrega de 
refeições no domicílio e acompanhamento a passeios. Sendo 
também dada resposta em casos de solicitações pontuais.
Neste momento o programa conta com 7 colaboradoras, 3 
motoristas e 1 coordenadora e é prestado apoio a um total de 
120 beneficiários mensalmente.
As pequenas reparações estão sinalizadas, no entanto não 
nos tem sido possível responder com a celeridade necessária. 
Sendo alguns pedidos fora do âmbito e formação dos nossos 
colaboradores. 
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APOIO ALIMENTAR PINGO 
DOCE (PD) 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 POAPMC 
neste trimestre distribuímos os seguintes alimentos: atum, 
sardinha em lata, feijão em lata, grão em lata, esparguete, 
arroz, papa de farinha láctea, marmelada, queijo 
flamengo, pescada congelada, frango congelado, 
espinafre congelado, brócolos congelados, mix de 
vegetais congelado, leite UHT, tomate pelado, cereais de 
pequeno-almoço a 22 agregados familiares em parceria 
com a SCML. 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. 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO CRIANÇAS E 
JOVENS LISBOA CENTRO
 
Estivemos presentes na reunião da Comissão Alargada        
da CPCJ - Lisboa Centro que se realizou na última quinta-
feira do mês de outubro e novembro, nos dias 25/10 e 
29/11, não se realiza a reunião no mês de dezembro 
devido às festividades. Esta freguesia encontra-se inserida 
no Grupo de Trabalho da 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.  
Estivemos ainda presentes na assinatura de 3 acordos de 
Promoção e Proteção e realizámos ao abrigo do artigo 4º 
k) da LPCJ e do princípio da subsidiariedade 3 intervenções 
junto de menores sinalizados da nossa freguesia.    
A representante da Freguesia na CPCJ é a Dr.ª Lara Preto.

VISITAS DOMICILIÁRIAS

Em articulação com a PSP realizámos 65 visitas 
domiciliárias. No âmbito das sinalizações que chegam 
até nós, através do Serviço de Protecção Civil da CML, 
acompanhámos 2 aberturas de porta com socorro na área 
da Freguesia. 
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Destacamos as reuniões com a PSP na pessoa do 
Subcomissário Tiago Fernandes, 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; o Dr.º Francisco Costa e Dr.ª 
Raquell Marcos e Dr.ª Cristina Assistentes Social adstritos à 
Freguesia de Santo António e a Diretora da UDIP Tejo, onde 
estamos inseridos, Dr.ª Paula Candeias.
Devido às instalações da CPCJ Lisboa Centro na nossa 
freguesia tivemos presente em algumas reuniões com a 
CML.
Foi preparado o início do ano letivo da USSA, onde temos 
65 inscrições. 
No dia 9 de outubro ocorreu um incêndio na Rua Ferreira 
a Lapa e numa operação conjunta com a Proteção Civil, a 
freguesia acolheu 4 pessoas. 
No dia 13 de outubro, devido ao Furação Leslie, uma 
equipa deste departamento acompanhou outras equipas 
desta freguesia numa Ação de prevenção conjunta;
No mês de dezembro vão ser entregues 340 cabazes de 
Natal.  

        Inês Carrolo 
        Técnico Superior 
        Divisão da Dinamização Urbana 
        Ação Social
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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 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. 
Desde o início do ano já registámos 314 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. 
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INTRODUÇÃO

O presente relatório é uma descrição sumária 
do trabalho desenvolvido pela Subunidade de 
Comunicação da Freguesia de Santo António no 
decorrer dos meses de outubro a dezembro de 
2018.

A esta equipa 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 órgãos 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;

Gestão das Ocorrências submetidas via Portal, 
Email, APP e Serviço de Atendimento. De 
acordo com as competências acima descritas, 
desenvolvemos os seguintes projetos:
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IMAGEM E IDENTIDADE DA FREGUESIA DE 
SANTO ANTÓNIO

- Acompanhamento na divulgação e preparação 
da Reunião da Descentralizada da Câmara 
Municipal de Lisboa na UACS;
- Criação da imagem gráfica do calendário 2019;
- Acompanhamento das peças gráficas do Cabaz 
de Natal.

GESTÃO DOS CONTEÚDOS DOS MEDIA 
DIGITAIS E FÍSICOS DA FREGUESIA

- Elaboração de conteúdos (texto e imagem) e 
paginação do décimo sexto número da 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 dos seus projetos;
- Elaboração dos conteúdos para o site institucional 
(www.jfsantoantonio.pt), nomeadamente nas áreas 
de Notícias e Agenda.

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL COM OS 
MEDIA

- Acompanhamento da Rádio Antena 1 (03/12/2018)

COMUNICAÇÃO INTERNA  
E EXTERNA

- Criação dos dísticos de estacionamento;
- 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, onde 
é possível ter acesso às iniciativas e eventos 
que decorrem nessa semana na freguesia. Até 
à data 251 subscritores recebem as novidades 
da freguesia e neste trimestre foram enviadas 14 
newsletters.



COMUNICAÇÃO
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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 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@) e GOPI 
(CML):

Total de ocorrências registdas: 250
Site: 25 
Mail comunicação: 220
Atendimento: 5
 
Total de ocorrências finalizadas: 300
Espaço público: 250 
Espaços verdes: 50
 
b) Via APP Santo António (de 1 de outubro a 20 de 
dezembro de 2018):
 
Desde o dia 23 de fevereiro, altura do lançamento 
da APP e seu uso por parte dos fregueses, até ao 
dia 20 de dezembro atingimos as 822 ocorrências 
finalizadas e estão 168 ocorrências em execução. 
Um total de 990 ocorrências registadas via 
APP Santo António. No que diz respeito aos 
utilizadores, estão registados 533.
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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: Coro Vivace/ 
Inscrições abertas USSAL / Mostra de Saberes 
e Sabores / Concerto na Igreja São Mamede 
/ Passeio de Bicicleta/ Exposição “Elas livram-
se” / Contos com Memória / Canto do Conto 
“Leão”/ Exposição “Un Futur Hasardeux” / Teatro 
“Insónia”/ Exposição “A day in the life of” / Canto 
do Colo “Galo e Galinha”/ Contos com Memória 
/ “Geocaching International Film Festival”/ 
Passeio Sénior – Entroncamento / Canto do Conto 
“Burro”/ Contos com Memória / Circo / Teatro “A 
pior comédia do mundo” / Férias Natal Bússola 
/ Férias Natal / Peça de teatro “As Histórias da 
Carochinha” / Exposição “A grande viagem do 
pequeno Mi” / Festa de Natal / Sarau Natal 
Bússola / Ciência na BACS.

- Criação da imagem gráfica e elaboração do 
tríptico do serviço de Limpeza Urbana “Varrer-
Limpar-Lavar”;
- Conceção da infografia da Proteção Civil  
de Santo António;
- Conceção da imagem gráfica para a “Mostra de 
Saberes e Sabores”;
- Conceção da imagem gráfica de autocolantes 
para caixotes de lixo da Limpeza Urbana;
- Conceção da imagem gráfica do programa Férias 
Natal e Férias Natal Bússola;
- Conceção da imagem gráfica e produção do 
flyer “Circo” e “A pior comédia do mundo”;
- Conceção da imagem gráfica e produção do 
flyer “Festa de Natal” no Cinema São Jorge;
- Criação da imagem gráfica e elaboração do 
tríptico do Estúdio Bússola;
- Elaboração do convite Sarau Natal Bússola;
- Elaboração da Folha de Sala para a Festa de 
Natal no Cinema São Jorge;
- Captação de imagem e edição dos Cabazes de 
Natal;
- Criação da imagem gráfica do flyer “Panda”;
- Diaporama da história da Sociedade Filarmónica 
João Rodrigues Cordeiro. 
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OUTROS
– Reportagem fotográfica do Concerto Vivace – 
Reservatório Mãe d’Água;
– Formação da Aplicação Móvel da Freguesia;
– Distribuição da Magazine Santo António por 
vários locais culturais da freguesia;
– Reportagem fotográfica da Mostra de Saberes 
e Sabores no Centro Social e Paroquial São 
Mamede;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica da 
Exposição “Elas Livram-se” na Biblioteca Arquiteto 
Cosmelli Sant'Anna (BACS);
– Acompanhamento, reportagem fotográfica e 
vídeo dos Contos com Memória na Biblioteca 
Arquiteto Cosmelli Sant'Anna (BACS);
– Acompanhamento, reportagem fotográfica do 
Canto do Conto “Um Leão nos meus cereais” na 
Biblioteca Arquiteto Cosmelli Sant'Anna (BACS);
– Reportagem fotográfica e entrevistas na 
inauguração da Exposição “Un Futur Hasardeux”
no Museu Nacional de História Natural e da 
Ciência (MUNHAC);
– Formação da EPAL aos trabalhadores da 
Freguesia de Santo António para conhecerem a 
segunda edição da Corrente pela Água - Programa 
de Boas Práticas;
– Reportagem fotográfica e captação de imagem 

da Parada de Automóveis na Avenida da 
Liberdade;
– Reportagem fotográfica e captação de imagem 
da Cerimónia Militar do Centenário do Armistício 
da Grande Guerra na Avenida da Liberdade;
– Reportagem fotográfica e entrevista no Teatro 
“Insónia”;
– Acompanhamento da iniciativa a “Terra Treme” 
na E.B.1/ J.I. São José;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica da 
Reunião Descentralizada da Câmara Municipal de 
Lisboa (UACS);
– Acompanhamento e reportagem fotográfica da 
inauguração da Exposição “A day in the life of” 
(BACS);
– Acompanhamento, reportagem fotográfica e 
vídeo dos Contos com Memória na Biblioteca 
Arquiteto Cosmelli Sant'Anna (BACS);
– Acompanhamento, reportagem fotográfica 
do Canto do Conto “O Galo e a Galinha” na 
Biblioteca Arquiteto Cosmelli Sant'Anna (BACS);
– Acompanhamento do Magusto na Escola Luísa 
Ducla Soares;
– Reportagem fotográfica do “Geocaching 
International Film Festival” na Biblioteca Arquiteto 
Cosmelli Sant'Anna (BACS);
– Acompanhamento e reportagem do Passeio 
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Sénior (Entroncamento);
– Reportagem fotográfica da Exposição “A grande 
viagem do pequeno Mi” na Biblioteca Arquiteto 
Cosmelli Sant'Anna (BACS);
– Acompanhamento e reportagem fotográfica da 
peça de teatro “Pior Comédia do Mundo” (Teatro 
da Trindade);
– Acompanhamento, reportagem fotográfica e 
vídeo dos Contos com Memória na Biblioteca 
Arquiteto Cosmelli Sant'Anna (BACS);
– Acompanhamento e reportagem fotográfica do 
Canto do Conto “O Burro” na Biblioteca Arquiteto 
Cosmelli Sant'Anna (BACS);
– Acompanhamento e reportagem fotográfica da 
Festa de Natal da E.B.1/J.I. São José e Luísa Ducla 
Soares;
– Acompanhamento e reportagem da iniciativa “A 
Corda Mais Quente” na Avenida da Liberdade;
– Acompanhamento e reportagem da ida ao Circo 
no Coliseu dos Recreios;
– Acompanhamento e reportagem da Festa de 
Natal no Cinema São Jorge;
– Acompanhamento e reportagem da iniciativa 
“Ciência na BACS”;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica da 
Assembleia de Freguesia.

 
    
        Pedro Martins 
        Técnico Superior 
        Divisão de Gestão e Suporte 
        Comunicação
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presença da artista belga Nicole Callebaut.

28 de outubro 
Apoio logístico à exposição de carros antigos, 
realizada na Avenida da Liberdade, organização 
da UACS.

4 de novembro
Organização da ida ao teatro com os fregueses 
de Santo António, para assistir à peça “Insónia”, 
com Fernando Mendes, no Teatro Armando Cortez.  
Em “Insónia”, Fernando Mendes estará a solo e 
encarnará na pessoa de Custódio Reis, um vendedor 
de vinhos e licorosos, que vive com a corda no 
pescoço. Tanto financeiramente, como familiarmente. 
É o comum português de classe média, que vive 
afogado em dívidas e créditos. Custódio encontra-se 
à beira do divórcio. A mulher, Sónia, esgotou de vez 
a sua paciência para com um marido que é cada 
vez mais um falhado e um tipo sem rumo ou grandes 
objetivos de vida para além de comer, beber e 
dormir.
Certa noite, Custódio, que sempre teve preguiça 
de pensar muito na sua vida, pára para pensar e 
ao contrário de passar a noite a ressonar, como é 
seu hábito, não consegue dormir. Tem uma terrível 
insónia. 

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · dezembro de 2018
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INTRODUÇÃO

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
outubro a dezembro de 2018 pelo serviço de 
Cultura da Freguesia de Santo António. 

2 de outubro
Concerto do Coro Finlandês Vivace no Reservatório 
da Mãe d’Água. 
Fundado em 2014, é formado por 21 cantores e a 
maestrina Mia Makaroff. Com um vasto repertório 
de músicas, incluem nas suas atuações também 
coreografias. Apesar de ser um coro relativamente 
novo, já alcançou experiência e sucesso 
internacional. 
Espetáculo, organizado em conjunto com a 
Embaixada da Finlândia, no âmbito do protocolo de 
apoio e incentivo de atividades com as embaixadas 
sediadas na freguesia. 

12 de outubro 
Integrada na visita de Estado dos Reis da Bélgica 
a Portugal, a exposição "Un Futur Hasardeux" 
chega ao Museu Nacional de História Natural e da 
Ciência (MUHNAC) com o apoio da Freguesia de 
Santo António.        
A  inauguração no dia 12 de outubro, contou com a 
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numa verdadeira aventura de alto risco.

14 de dezembro 
Sarau de Natal dos alunos das atividades do 
Estúdio Bússola. Atuação das diversas classes de 
atividades de fim de tarde realizadas na Bússola, 
como a dança, o ballet, as aulas de música e a 
esgrima.

16 de dezembro
Ida ao circo de Natal do Coliseu dos Recreios com 
os fregueses de Santo António. O natal é a festa da 
família, e proporcionámos uma tarde divertida para 
toda a família. 

 
17 de dezembro a 2 de janeiro
Após a organização e planeamento das atividades 
para as crianças da Freguesia de Santo António, foi 
delineado o seguinte programa: 
17 de dezembro – Vila Natal Cascais;
18 de dezembro – Casa das Histórias/Paula Rego 
visita e atividade | Museu do Ar – visita guiada;
19 de dezembro – Instituto Bento Rocha Cabral 
(atividade experimental) | Espetáculo de Magia, 
por Luís de Matos, no Tivoli;
20 de dezembro – Dia de atividades desportivas na 
Decathlon – Alfragide;

9 de novembro
Apresentação de filmes explicativos do projeto 
Geocaching, que será realizado, na próxima 
primavera, na Freguesia de Santo António.  

18 de novembro
Renovação do protocolo com a companhia de 
teatro Byfurcação, atualmente com a peça “Histórias 
da Carochinha”, em cena no MUNHAC, que 
consiste na atribuição de 150 bilhetes, aos fregueses 
de Santo António, por um valor simbólico de 5 
euros.

23 de novembro
Passeio com um grupo de 150 seniores ao 
Entroncamento para visita guiada ao Museu 
Ferroviário e almoço convívio no restaurante Bonito 
by Trinkanela, no Parque do Bonito.

5 de dezembro
Ida ao teatro com os fregueses de Santo António, 
para assistir à peça “A pior comédia do mundo”. E 
se de repente a porta dos bastidores se abrisse e o 
espectador tivesse acesso ao que por lá se passa? 
Um olhar alucinante sobre o teatro e as loucuras e 
devaneios dos que o fazem, cujas tendências para 
crises descontroladas de ego, falhas de memória e 
alguma promiscuidade, transformam cada atuação 
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21 de dezembro – Ida ao Teatro São Carlos | Festa 
de Natal;
26 de dezembro – Ateliê de ilustração com Rachel 
Caiano;
27 de dezembro – Atividades de grupo | Lisbon 
Story Centre e visita ao Arco da Rua Augusta;
28 de dezembro – Atividades de grupo | Sessão de 
cinema;
2 de janeiro – Atividades de grupo.

18 de dezembro
Festa de Natal para os fregueses de Santo António, 
realizada no Cinema São Jorge, que contará com 
a atuação do Grupo Etnográfico dos Amigos do 
Alentejo – Feijó e ainda da Orquestra de Sopros 
Knox Grammar School, num protocolo com a 
Embaixada da Austrália.

Biblioteca Arquiteto Cosmelli 
Sant’Anna

1.BACSARTE
Continuação do projeto de divulgação de artistas na 
Biblioteca Arquiteto Cosmelli Sant’Anna.
Este ano pretendemos destacar a ilustração com o 
ciclo de exposições ILUSTRABOOM. 
Nos últimos anos, as edições de livros ilustrados têm 

vindo a crescer, acabando com a ideia de que os 
mesmos se destinam apenas a crianças e jovens, 
ganhando cada vez mais o gosto do público adulto. 
Atualmente, os ilustradores e pintores têm mais 
visibilidade. Há muitos profissionais a fazer trabalhos 
de qualidade e muitos a descobrir. O Boom está 
no Instagram e nas redes sociais, vamos trazê-lo à 
BACS. 

A) Mariana Simão – “Elas Livram-se” – 10 de 
outubro. 
Mariana Simão abre o ciclo de exposições do 
ILUSTRABOOM. Descobrimo-la em fotografias 
do Instagram e fizemos o convite, que não hesitou 
em aceitar. Desafiou a amiga de infância Carolina 
Caldeira e juntas entre textos, desenhos e livros 
trouzeram-nos – Elas livram-se. 

B) Simone Roberto – “A day in the life of” - 7 de 
novembro
A perceção do tempo e do ambiente está nas mãos 
do observador - in the eye of the beholder. Apesar 
do tempo ser o foco desta exposição, o tempo 
retratado nas ilustrações não é real. O entendimento 
do evento ilustrado é inteiramente dependente do 
juízo do observador. 

A "day in the life of" é uma expressão da rotina 
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- vida - aberta a interpretação alheia, que procura 
explorar a condição humana numa óptica “in the 
overall picture of something large”. 
Simone Roberto preparou quinze ilustrações que 
retratam o tempo, um sujeito e o evento que o 
emoldura. 
Tudo é provisório.
 
C) Rachel Caiano – “A grande viagem do pequeno 
Mi” – 3 de dezembro
Ilustrações do livro “O Pequeno Mi”, de Sandro 
William Junqueira, em que o Pequeno Mi se dá 
conta de que, aparentemente, perdeu algo, mas 
não sabe o que foi. Passa uma série de obstáculos 
e peripécias para encontrar o que perdeu e, no 
fim, chega à conclusão que, afinal, não perdeu: a 
imaginação.

2. PASSAPORTE DE LEITURA
Pelo terceiro ano consecutivo, a Biblioteca 
Arquiteto Cosmelli Sant’Anna pretende ir às escolas, 
mensalmente, disponibilizar a cada turma, um 
conjunto de livros para as crianças poderem levar 
para casa, ler e devolver, apontando sempre no 
seu passaporte de leitura, que será posteriormente 
carimbado. Colecionar carimbos de viagens 
literárias, pôr as crianças a ler e dar-lhes a 
oportunidade de ler aquilo que realmente gostam e 

escolhem. 
Esta atividade realiza-se nas Escolas Básicas da 
Freguesia – Escola Básica de São José (do primeiro 
ao quarto ano) e Escola Básica Luísa Ducla Soares 
(apenas nos terceiro e quarto anos).
Datas das idas às escolas no presente trimestre: 17 e 
22 de outubro/ 14 e 16 de novembro/ 12 e 14 de 
dezembro.

3.CONTOS COM MEMÓRIA
Iniciámos um projeto de promoção do livro e da 
leitura, desta vez destinada ao público sénior.
 Andávamos há alguns anos a contar histórias 
aos mais pequenos e a emprestar livros aos mais 
graúdos, mas o que nos propomos a fazer agora é 
contar e ouvir contar histórias aos mais graúdos.

CONTOS COM MEMÓRIA, acontecem sempre às 
segundas quintas-feiras do mês, às 14h, no espaço 
da Biblioteca Arquiteto Cosmelli Sant’Anna. 
Aqui, vamos juntar histórias de agora e de outros 
tempos, recuperar memórias e criar novas. Porque 
nunca se é velho para ouvir uma boa história.

11 de outubro – leitura do conto “A Aia”, de Eça de 
Queiroz;
8 de novembro – leitura dos contos “A Estrela” e 
“Fado Corrido”, de Vergílio Ferreira;
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trimestre os temas escolhidos foram: “O Leão”, “O 
galo e a galinha” e “O burro”.
 
4.1. Canto do Conto em outubro
História “Um Leão nos meus cereais” (Autor: 
Michelle Robinson, Editor: Minutos de Leitura), 
contada com recurso ao livro, dramatização e 
música.
Atividades desenvolvidas:
Sala de berçário e sala de um ano - Explorar os 
“leões sensoriais”.
Sala dos dois anos, Jardim-de-infância, BACS e 
Atmosfera M - atividade orientada de colagens 
(juba de leão).
 
4.2. Canto do Conto em novembro
História “O pai galinha e o seu pintainho” 
(Autor:  Bernardino Pacheco e Raquel Pinheiro, 
Editor: QuidiNovi), contada com recurso ao livro, 
dramatização e música.
Atividades desenvolvidas:
Sala de berçário e sala de um ano - atividade 
sensorial de móbil.
Sala dos dois anos e Jardim de Infância - 
Construção de um móbil alusivo ao tema da história.
BACS e Atmosfera M - atividade orientada 
(construção de pintainhos).
4.3. Canto do Conto em dezembro

Outros - Leituras esporádicas nas escolas básicas da 
freguesia ; 

30 de novembro - Leitura de Halloween na Escola 
Básica Luísa Ducla Soares – “O Escuro”, de Lemony 
Snicket.
 
4. CANTO DO CONTO
De participação gratuita e com periodicidade 
mensal, o projeto tem vindo a estabelecer laços 
entre a Biblioteca e as crianças, que depois 
de ouvirem uma história, são convidadas a 
desenvolverem uma atividade de expressão plástica 
inspirada no conto. Para além disso, este projeto 
é alargado às creches e jardins de infância da 
Freguesia de Santo António onde crianças, entre os 
dois e os cinco anos de idade, e respetiva equipa 
educativa beneficiam, em ambiente escolar, de um 
momento diferente da sua rotina diária, onde o livro, 
a história e respetiva atividade são as protagonistas.

Temas escolhidos para o projeto Canto do Conto: na 
temporada de 2018/2019, o projeto vai fazer um 
passeio pelo jardim zoológico e descobrir através 
da música e das histórias o verdadeiro carnaval 
dos animais. Em cada mês queremos descobrir os 
sons, as letras e as histórias de muitos animais. Neste 
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História “Burros” (Autor: Adelheid Dahimène e Heidi 
Stollinger, Editor: Mini Orfeu), contada com recurso 
de fantoches e música.
Atividades desenvolvidas:
Sala de berçário e sala de um ano - atividade de 
exploração;
Sala dos dois anos e Jardim de Infância - atividade 
livre de pintura (burros);
BACS e Atmosfera M - atividade orientada 
(construção de burros).

Calendarização:
OUTUBRO 
10 - Centro Social e Paroquial de São Mamede;
11 - Centro Social e Paroquial de São Mamede + 
Vai e Vem;
16 - CAI de São José + Vai e Vem;
17 - JI São José;  
18 - CAI de São José;
19 - JI Luísa Ducla Soares;
22 - CAI de São José;
23 - Creche Nossa Senhora da Conceição;
24 - Creche Nossa Senhora da Conceição;
25 - Creche Nossa Senhora da Conceição;
27 - Atmosfera M
NOVEMBRO 
7 - Centro Social e Paroquial de São Mamede;
8 - Centro Social e Paroquial de São Mamede + Vai 

e Vem;
9 - CAI de São José;
13 - CAI de São José;
14 - JI São José;
15 - CAI de São José + Vai e Vem;
16 - JI Luísa Ducla Soares;
17 - Atmosfera M;
20 - Creche Nossa Senhora da Conceição;
21 - Creche Nossa Senhora da Conceição;
22 - Creche Nossa Senhora da Conceição.

DEZEMBRO
3 - CAI de São José;
4 - CAI de São José;
5 - Centro Social e Paroquial de São Mamede;
6 - Centro Social e Paroquial de São Mamede + Vai 
e Vem;
7 - CAI de São José + Vai e Vem;
10 - Creche Nossa Senhora da Conceição;
11 - Creche Nossa Senhora da Conceição;
12 - JI São José;
     - JI Luísa Ducla Soares;
13 - Creche Nossa Senhora da Conceição;
15 - Atmosfera M.

5. Vai e Vem
A cada mês será emprestado às creches da 
Freguesia um conjunto de livros da Biblioteca para 
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cada sala. Os livros serão escolhidos de acordo com 
a idade a que se destinam. Desta forma é possível 
proporcionar novas leituras e incentivar o gosto pela 
mesma, desde a mais tenra idade.

Desporto
Encerramento do Polidesportivo do Passadiço, 
devido às obras da nova escola Luísa Ducla Soares.
Continuação das aulas de Esgrima no Estúdio 
Bússola, destinados às crianças e jovens da 
freguesia, dadas por professores da Federação 
Portuguesa de Esgrima. 

Prevenção de Comportamentos de Risco
O Projeto Bússola reabriu portas em setembro 
com um Atelier de Estudo, que contou com a 
presença de 15 alunos. Durante duas semanas, os 
alunos aprenderam métodos e técnicas de estudo 
adequadas a cada ciclo e a cada disciplina, bem 
como a organizar e planificar o seu dia-a-dia de 
acordo com todas atividades que praticam.
Com o reinício de mais um ano escolar, o Projeto 
Bússola apresenta todas as vagas ocupadas (20) 
no que se refere às valências do Aprender (sala de 
estudo) e do Agir (atividades tempos livres). 
Foi mantido o Pedibus, a cargo do Monitor Leandro 
Silva, que se desloca à escola para recolher os 
jovens e trazê-los para o espaço onde decorrem as 

atividades. Durante o mês de setembro, os jovens 
puderam conhecer-se melhor através de algumas 
dinâmicas e jogos de desenvolvimento pessoal, 
tornando este grupo mais coeso quer no espaço, 
quer na escola.
Em conjunto, temo-nos focado na educação para 
a cidadania, direitos humanos, algumas atividades 
de expressão plástica, jogos de tabuleiro e jogos de 
PSP e PC.
O primeiro período do ano letivo 2018/2019 
consistiu assim num período de adaptação para 
os que entraram para o 2.º ciclo, sendo que 
as dificuldades sentidas pelos mesmos era na 
organização das disciplinas ao longo da semana, 
algo que já ficou resolvido, com um plano individual 
de estudo adaptado a cada um deles. A avaliação 
deste período é satisfatória na sua grande maioria.
No âmbito da valência Criar (Estúdio), este ano 
temos 4 inscrições na Escola de Rock, para a viola 
e um na bateria; na dança temos três inscrições 
e no ballet dez; na esgrima contamos com duas 
inscrições.
O mês de dezembro contou com as férias de Natal, 
algo que os jovens tanto ansiavam. Nesta edição 
do Bússola Xmas os jovens puderam realizar as mais 
diversas atividades indoor e outdoor, entre os dias 
17 de dezembro a dia 2 de janeiro:
17 de dezembro – Constituição de equipas | ateliê 

de artes;
18 de dezembro – Canções que canto | piscina 
Casal Vistoso;
19 de dezembro – Lisbon Story Centre | Espetáculo 
de Magia, por Luís de Matos;
20 de dezembro – Let’s Dance – workshop de 
dança | Cinema – Colombo; 
21 de dezembro – Sabes mais do que um miúdo 
de 9 anos? Quizz| O melhor pasteleiro de natal 
– concurso;
26 de dezembro – Troca de prendas e ateliê de 
artes | Quantum Park;
27 de dezembro – Ciências com papel – workshop 
| Wonderland;
28 de dezembro – Bowling – simulador 5D | 
batalha de equipas – Party & Company;
2 de janeiro – Festa de ano novo – brunch | jogos 
livres.

 
Reuniões
- 15 de outubro - Reunião com o Movimento 
de Estudantes Católicos, para apresentação da 
Associação e possíveis colaborações no futuro; 
- 18 de outubro - Reunião com a equipa de 
organização do Festival de Cinema Independente- 
Indie, para podermos articular o nosso apoio e 
colaboração para a edição de 2019; 
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- 7 de novembro - Reunião com a Câmara 
Municipal de Lisboa para conhecer o projeto 
Sons pela Cidade 19 – Música em Festa;
Reunião descentralizada da Câmara Municipal 
de Lisboa, no auditório da UACS;
- 14 de novembro - Apresentação do espaço 
da BACS à equipa de organização do projeto 
Sons pela Cidade 19 – Música em Festa, para 
disponibilizar o mesmo a integrar o conjunto de 
espaços de atuações do festival;
- 23 de novembro - Reuniões com os pais dos 
alunos do projeto/estúdio Bússola, sobre a 
mudança para umas instalações provisórias.

        Filipa Veiga
       Coordenador Técnico
       Divisão de Dinamização Urbana 
       Cultura       
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EDUCAÇÃO



EDUCAÇÃO

Introdução

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
outubro a dezembro de 2018 pela Educação da 
Freguesia de Santo António. 
De acordo com as diversas competências delegadas 
à Junta de Freguesia de Santo António, o serviço de 
Educação realizou:

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:

- Colocação cabo de internet na sala das AAAF da 
Escola EB1/JI São José;
- Reparação da fechadura da porta de entrada da 
Escola EB1/JI São José;
- Manutenção e Substituição de autoclismos da 
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Escola EB1/JI São José.

ENTREGA DE MATERIAIS NAS 
ESCOLAS - APOIOS

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:
- Oferta de jogos para o recreio da Escola EB1/JI 
Luísa Ducla Soares (Maria Barroso);
- Castanhas, assadores, sumos, carvão e copos para 
o S. Martinho nas Escolas (EB1/JI S. José e EB1/JI 
Luísa Ducla Soares);
- Oferta de “Presentes de Natal” na EB1/JI S. José e 
EB1/JI Luísa Ducla Soares;
- Equipamento de som para Festa de Natal da 
Escola EB1/JI S. José;
- Copos, pratos, talheres e guardanapos para a 
Festa de Natal da Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares.

INTERRUPÇÃO LETIVA DE SETEMBRO

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 de Natal (de 17 de dezembro a 
2 de janeiro), com o horário da CAF das 8h às 19h 
com diversas atividades (cerca de 125 crianças):

- Escola 
(atelier de plástica, sessão de cinema, hora do 
conto, jogos de exterior, jogos pré-desportivos, 
brincadeira livre, atelier culinária)

- Saídas/Fora Escola
Micolândia, Museu da Cidade, Teatro, Reino Natal, 
Museu do Teatro e da Dança, Espetáculo de Magia, 
Quinta Pedagógica, Palácio Pimenta, Museu de 
Santo António, Cinema, Parque BD Mónica, Jardim 
Torel)

REUNIÕES/ORÇAMENTOS/
ENTREVISTAS/PLANIFICAÇÕES/
PROPOSTAS/ OUTROS

Foram solicitados orçamentos:
- Transporte para férias de Natal CAF/AAAF; 

- Visitas/atividades Férias de Natal da CAF;
- Presentes de Natal (Brinquedos/Jogos); 
- Equipamento som para Festa de Natal Escola S. 
José.
Foram elaboradas diversas propostas/despachos:
- Castanhas para Magusto das Escolas;
- Transporte para Férias de Natal CAF; 
- Visitas/atividades Férias de Natal da CAF;
- Presentes de Natal (Brinquedos/Jogos);
- Equipamento som para Festa de Natal Escola S. 
José.

Foram realizadas reuniões:
- Equipa da CAF da EB1/JI Luísa Ducla Soares 
(atualmente nas instalações da EB1/JI Gaivotas) e 
da EB1/JI S. José; 
- Coordenador da Escola EB1/JI Luísa Ducla 
Soares; 
- Coordenadora da Escola EB1/JI S. José;
- Agrupamento de Escolas Baixa-Chiado e 
Enfermeira de Centro de Saúde;
- Associação de Pais da EB1/JI S. José.
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Foram elaboradas planificações: 
- Quinzenais de CAF e AAAF; 
- Férias de Natal CAF.
-  Foram feitos os recibos de pagamento das AAAF e 
da CAF de ambas as escolas;

- Foram elaboradas Fichas de Inscrição para 
Interrupção Letiva de Natal.

        Carla Pereira Gomes 
        Técnico Superior  
        Divisão de dinamização Urbana 
        Educação
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ESPAÇO PÚBLICO, ESPAÇOS VERDES 
E PATRIMÓNIO 

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · dezembro de 2018

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.

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE 
ESPAÇOS VERDES

- Manutenção e limpeza de espaços verdes através 
de actividades de remoção de resíduos, sacha 

Introdução

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
outubro a dezembro de 2018 pelas subunidades de 
Manutenção e Espaço Público e Espaços Verdes 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\ 
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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 optimização dos 
espaços verdes da freguesia;
- Manutenção de elementos integrantes dos sistemas 
de rega;
- Intervenção de recuperação e limpeza do Jardim 
Camilo Castelo Branco;

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 
carga da copa do arvoredo existente no Jardim 
Alfredo Keil;
- Realização de trabalhos de corte de árvore Celtis 
australis no Jardim Alfredo Keil na sequência da 

queda da mesma e consequente limpeza do jardim;
- Execução de abate de árvore Celtis australis no 
Jardim Alfredo Keil, em função de apresentar risco 
de queda elevada, conforme avaliado e deliberado 
pelos serviços municipais;
- Articulação com o ICNF da desclassificação das 
duas árvores do Jardim Alfredo Keil acima referidas;
- Fiscalização das intervenções realizadas no 
arvoredo.

INTERVENÇÕES NO ARVOREDO EM 
CALDEIRA

- Limpeza de ramos e pernadas secas em arvoredo 
existente na Avenida da Liberdade;
- Articulação com Câmara Municipal de Lisboa para 
abate de árvores em mau estado fitossanitário na 
Praça das Amoreiras e posterior plantação de novos 
exemplares;
- Execução de visitas de inspecção visual de 
arvoredo em conjunto com os serviços da Câmara 
Municipal de Lisboa para identificação de 
exemplares com necessidade de intervenção.
- Limpeza de ramos e pernadas secas em arvoredo 
existente na Rua Alexandre Herculano;
- Limpeza de resíduos e espécies infestantes em 
caldeiras.
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ELEMENTOS DE ÁGUA E PATRIMÓNIO 
INTEGRANTE

- Atividades de inspecção visual e verificação do 
funcionamento dos elementos de água da Ffeguesia;
- Verificação do estado das argamassas de fundo 
dos vários elementos.

REUNIÕES REALIZADAS

- Reuniões de planeamento de atividades a 
desempenhar na manutenção dos espaços verdes;
- Reuniões com os serviços da Câmara Municipal 
de Lisboa para efeitos de execução de abate de 
arvoredo na freguesia e novas plantações;
- Coordenação com os serviços de Limpeza Urbana 
da Freguesia para a recolha de folhas em áreas 
adjacentes e inseridas nos espaços verdes.

INTERVENÇÕES REALIZADAS NO 
ESPAÇO PÚBLICO

- Intervenções de requalificação de calçada 
através da correção de zonas com patologias de 
descalcetamento e desnivelamento: 

Praça das Amoreiras;

Travessa das Águas Livres;
Travessa da Légua da Póvoa;
Travessa da Fábrica das Sedas;
Travessa da Fábrica dos Pentes;
Rua de João Penha;
Rua São Francisco Sales;
Rua São Filipe Neri;
Rua da Artilharia 1;
Calçada Bento Rocha Cabral;
Rua Joaquim António de Aguiar; 
Rua Rodrigo da Fonseca;
Rua Castilho;
Rua Braancamp;
Rua Rosa Araújo;
Rua Barata Salgueiro;
Rua Mouzinho da Silveira;
Rua Maestro Pedro Freitas Branco;
Rua do Arco a São Mamede;
Rua do Noronha;
Travessa do Noronha;
Rua Gustavo de Matos Sequeira;
Rua da Imprensa Nacional;
Rua Duque de Palmela;
Largo de São Mamede;
Rua da Escola Politécnica;
Rua das Taipas; 
Rua Conceição da Glória;
Travessa da Conceição da Glória;

ESPAÇO PÚBLICO,ESPAÇOS VERDES 
E PATRIMÓNIO
ESPAÇO PÚBLICO,ESPAÇOS VERDES 
E PATRIMÓNIO
ESPAÇO PÚBLICO,ESPAÇOS VERDES 
E PATRIMÓNIO
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Calçada do Lavra;
Calçada Moinho de Vento;
Escadinha da Travessa das Parreiras;
Rua do Cardal de São José;
Rua do Carrião;
Rua da Metade;
Rua do Passadiço;
Rua das Portas de Santo Antão;
Rua Prior Coutinho;
Travessa do Loureiro;
Travessa de Santa Marta;
Rua de São José;
Rua das Pretas;
Rua do Telhal;
Rua dos Condes;
Rua Júlio de Andrade.

- 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 serviços para realização de 
eventos e outras acções;

- Fiscalização de empreitadas realizadas em 
edifícios e outras estruturas da freguesia para 

verificação da manutenção das condições do 
espaço público;

- Reposição de sinalização vertical em várias ruas 
da freguesia;

        João Pires
        Técnico Superior 
        Divisão de Intervenção Urbana
        Manutenção e Espaço Público 
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LICENCIAMENTO
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Como é habitual foram realizadas várias reuniões 
com as operadoras de subsolo: EDP, EPAL, Lisboa 
Gás e PT para garantir condições de segurança na 
instalação de mobiliário urbano.

- Ocupações Temporárias de Espaço Público: 
Foram recebidos e apreciados 36 pedidos de 
ocupação temporária de espaço público.

- Formação:
Este serviço participou na Formação realizada 1º 
Curso de Planeamento Local de Emergência para 
Agentes Locais das Juntas de Freguesia com a 
presença de um assistente técnico.

- Trabalho diverso:
Para além das colaborações habituais com outros 
serviços da freguesia, o trabalho do Licenciamento 
passou também pela colaboração com a CML, 
particularmente com a DGEPP, UIT, DCIEP, e DMMT. 
Foi ainda dada neste período prioridade à 
sensibilização e fiscalização dos estabelecimentos 
comerciais.

        Tiago Lopes
        Coodenador Técnico 
        Divisão de Gestão e Suporte
        Licenciamento  

LICENCIAMENTO

Introdução 

Este serviço procede à 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 outubro a dezembro este serviço 
realizou, sumariamente o seguinte trabalho:

- Licenciamento Zero:
Até 26 de novembro foram analisadas 828 
comunicações prévias, o que traduz um acréscimo, 
relativamente a data próxima em 2017, de 12,5%. 
Com base nos processos ainda a renovar até 31 de 
dezembro, estima-se que o ano deverá encerrar com 
cerca de 910 processos e um acréscimo de cerca de 
5,8% face ao ano de 2017.
Estes valores traduzem um aumento de 203% face 
ao número anual de processos transitados da CML 
e de 47% face ao primeiro ano em que a Junta de 
Freguesia exerceu estas competências, 2015.
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ACÇÃO SOCIAL

LIMPEZA URBANA



Introdução

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
outubro a dezembro de 2018 pelos Serviços de 
Limpeza Urbana da Freguesia de Santo António, que 
dispõe de dois postos onde 43 colaboradores 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.

Trabalho desenvolvido:

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

- Ação de lavagem da área Largo do Rato, com 
coordenação de serviços com a CML para apoio com 
carro de água;
- Ação de deservamento e lavagem da área do Parque 
Mayer, com coordenação de serviços com a CML para 
apoio com carro de água;
- Acompanhamento e coordenação dos serviços 
para atuação em conformidade com as indicações 
fornecidas pela Proteção Civil durante a passagem 
da tempestade Leslie, que incluiu reunião de trabalho 
nas instalações da Proteção Civil, organização dos 
serviços internos para informação e sensibilização, 
encerramento de espaços verdes, atuação de primeira 
linha nos locais onde foram identificados danos e 
limpeza espaços públicos;
- 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:

LIMPEZA URBANA
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(Transf. Largo São Mamede) – 10 de novembro

Realização de serviços de reforço e apoio de limpeza 
urbana em eventos organizados ou com o apoio da 
Ffeguesia, 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 Serviço de Licenciamento;
- Espaços Verdes: Cedência e transporte de contentores 
de apoio ao trabalho de manutenção de espaços 
verdes; 
- Ação Social: Transporte de bens doados pelo 
Corinthia Hotel Lisboa 
- Cultura: Recolha de resíduos para preparação de 
instalações na Associação Rodrigues Cordeiro;
- Policiamento de Proximidade - Apoio ao 
policiamento de proximidade realizado pela PSP para 
acompanhamento de zonas sem-abrigo, através da 
realização de limpeza de espaços; 

 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS

- Aquisição de um aspirador elétrico para apoio ao 
serviço de varredura da área da freguesia;
- Abertura de procedimento de aquisição de quatro 
aspiradores elétricos para substituição de equipamento 

4141

Acompanhamento da área em varredura e manutenção 
de papeleiras com eventual reorganização de horário 
de serviço para acompanhamento de evento:
- Grande Prémio de Natal EDP- Avenida da Liberdade 
– 9 de dezembro (previsto)
- Desfile de Bandas Filarmónicas – Avenida da 
Liberdade – 1 de dezembro
- Super Bock em Stock – Avenida da Liberdade – 23 e 
24 de novembro
- Concentração CGTP- Marquês de Pombal e 
Restauradores – 15 de novembro
- Centenário do Armistício – Estado Maior General 
das Forças Armadas – Avenida da Liberdade - 04 de 
novembro
- Concentração SINTAP – Marquês de Pombal – 29 de 
outubro
- 5ª Parada de Automóveis Antigos – UACS – 28 de 
outubro
- Caminhada Walk for Freedom – Avenida da 
Liberdade – 20 de outubro
- A Clássica de Lisboa – Amoreiras - Federação 
Portuguesa de Cicloturismo – 14 de outubro 

Colocação de contentores, manutenção prévia do 
espaço com eventual serviço de lavagem ou varredura 
de área e manutenção posterior ao evento com 
varredura e manutenção de papeleiras:
- Magusto da Boa Vizinhança – Mercado do Rato 



OUTROS

- Produção de folheto informativo da área da 
Limpeza Urbana com distribuição futuras ações de 
sensibilização, nos postos de atendimento e nas caixas 
de correio da área da freguesia;
- Desenvolvimento do diagnóstico de zona 2018, na 
continuação do relatório realizado em outubro de 
2016 e que inclui avaliação da evolução de pontos 
identificados no levantamento de todos os pontos 
críticos de deposição de lixo, proposta de instalação de 
novas papeleiras, avaliação dos bairros do Passadiço 
e Glória e proposta de instalação de ecoilhas na 
freguesia.

        Filipa Mendes 
        Técnico Superior 
        Divisão de Intervenção Urbana
        Limpeza Urbana
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a gasolina e redução de ruido nos serviços realizados 
em diversas áreas da freguesia;
- Aquisição de saias de lavagem como complemento 
ao fardamento de trabalho para serviços de lavagem 
de arruamentos.

REUNIÕES REALIZADAS

- Reunião de coordenação e preparação de meios 
de informação e sensibilização com o Serviço de 
Comunicação da Higiene Urbana da CML;
- Reunião com Serviço de Comunicação para 
avaliação de proposta de autocolantes para 
sensibilização de horários de colocação de 
contentores na via;
- Reunião com os serviços da CML para avaliação 
da utilização do veículo elétrico Mitshubishi Ecanter, 
cedido por esta entidade e ferramentas de informação 
utilizadas entre as duas entidades.
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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) 

210 136 720 (Alexandre Heculano) 

Fax 218 855 239 

Email info@jfsantoantonio.pt

www.jfsantoantonio.pt

    /FreguesiaSantoAntonioLisboa


