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Bem no Coração de Lisboa

Nestes últimos três meses de muitas atividades da nossa
Junta e de bastante participação dos nossos fregueses,
em boa parte destas atividades, não posso deixar de
partilhar com todos a palavra que mais me preocupou
neste trimestre, a ABSTENÇÃO. A abstenção foi a grande
vencedora para as Eleições do Parlamento Europeu!
Sempre ouvi dizer, “quem quer arranja tempo, quem não
quer arranja desculpas”. Ou está calor, ou está a chover,
ou dá futebol ou isto ou aquilo... Discutimos política no
café, em casa, à porta do trabalho ou até mesmo lá dentro,
nas redes sociais, discutimos política em todo o lado...e
não vamos votar? Nestas eleições, tivemos até o voto
antecipado em mobilidade, o fim do número de eleitor, os
boletins de voto em braille, o recenseamento automático
para quem reside no estrangeiro e o voto eletrónico
presencial. Apesar do voto cada vez mais simples, é
impossível ignorar a vitória da abstenção. É urgente
mudarmos esta visão seja nas escolas, em casa, nos cafés
e na forma dos partidos pensarem soluções. Só todos
juntos é que podemos fazer a mudança, e é nisso que
temos que trabalhar. “As pessoas têm medo das mudanças.
Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”, sábias
palavras do mais recente laureado com o Prémio Camões,
Chico Buarque, para descrever este grave problema de
base estrutural que é a falta de participação cívica.
Nestas muitas atividades quero salientar o trabalho duro
e incessante da Junta de Freguesia de Santo António com
a requalificação do Jardim das Amoreiras. Onde foram
plantadas cerca de 13.550 espécies baseadas num
desenho estilizado da passagem de água formando uma

corrente de água. Apenas uma nota de lamentação para
a falta de civismo de algumas pessoas com animais de
estimação que têm invadido os canteiros requalificados
de uma forma abusiva.
Este Jardim transformou-se num verdadeiro parque de
diversões ao ar livre no dia 1 de junho para o evento “Há
Brincadeira no Jardim”. A pensar nos mais pequenos, o
jardim foi dividido em áreas temáticas distintas para que
todos pudessem usufruir e brincar no Dia da Criança.
Desde insufláveis, pinturas faciais, ateliers de azulejo e de
t-shirts, a jogos tradicionais esta foi uma tarde pensada
para toda a família.
Estes meses serviram ainda para terminar os trabalhos
de requalificação dos canteiros das ruas Braamcamp e
Rodrigo da Fonseca que consistiram na instalação de um
novo sistema de rega, fertilização de terrenos e plantação.
O aproximar do verão acarreta consigo a vinda de
muitos mais turistas e a saída de muitos outros fregueses
para as merecidas férias. Independentemente dos casos
continuamos a trabalhar em prol de Santo António.
Pelas Pessoas, Sempre.

Vasco Morgado
Presidente da Freguesia de Santo António
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AÇÃO SOCIAL
Introdução
O presente relatório consiste numa descrição
sumária do trabalho desenvolvido no decorrer do
trimestre de abril, maio e junho de 2019 pelo serviço
de Ação Social da Freguesia de Santo António.
Está dividido por temas/ações estando na Ação
Social todos os documentos e processos arquivados
relativos aos assuntos descritos ao dispor de
consulta do Executivo.

ATENDIMENTOS
Os atendimentos realizados presencialmente são
feitos por marcação e acontecem às quintas-feiras no
Centro Social Laura Alves e às terças-feiras nos Serviços
Centrais na Alexandre Herculano. 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 articuladas com os
serviços necessários.
Neste trimestre foram realizados um total de 545
atendimentos no âmbito do Regulamento de Apoios
Sociais da Freguesia e Fundo de Emergência Social da
Câmara Municipal de Lisboa. Temos também muitos
atendimentos relacionados com situações de habitação
e candidaturas ao programa “Habitar Centro Histórico”.
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Através do projeto do Mundo a Sorrir - C.A.S.O
onde temos as 60 vagas disponibilizadas para a
freguesia ocupadas com utentes que estão a receber
tratamentos dentários, 29 utentes já terminaram
os seus tratamentos e 22 estão em processo de
tratamento, estão ainda mais 6 utentes que se
encontram à espera de próteses.
A Mercearia Social VALOR Humano apoia mais de
400 famílias inscritas com um total de 900 pessoas,
tendo este número diminuído por causa da saída de
muitos eleitores. Os apoios prestados vão desde os
bens alimentares, vestuário, bens para animais de
estimação (alimentação, vacinação, esterilização),
produtos de higiene/ limpeza e diversos utensílios
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 a casos de solicitações pontuais.
Neste momento o programa conta com 7
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colaboradoras, 3 motoristas e 1 coordenadora e
é prestado apoio a um total de 149 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.

COMISSÃO DE PROTECÇÃO
CRIANÇAS E JOVENS LISBOA
CENTRO (CPCJ-LISBOA CENTRO)
Para além do cumprimento de todos os pressupostos
presentes no protocolo de delegação de
competências, que engloba apoio direto ao nível
de transportes, material de economato, pequenas
reparações.
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 nas
reuniões do projeto Tecer a Prevenção da Comissão
Nacional de Proteção de Crianças e Jovens.
Estivemos ainda presentes na assinatura de primeiro

acordo de Promoção e Proteção e realizámos ao
abrigo do artigo 4º k) da LPCJ e do princípio da
subsidiariedade, três intervenções junto de menores
sinalizados da nossa freguesia.

VISITAS DOMICILIÁRIAS
Em articulação com a PSP realizámos 61 visitas
domiciliárias.
No âmbito das sinalizações que nos chegam
através do Serviço de Proteção Civil da CML,
acompanhámos 3 aberturas de porta com socorro
na área da freguesia.

APOIO ALIMENTAR PINGO
DOCE (PD) / MOVIMENTO ZERO
DESPERDÍCIO (ASSOCIAÇÃO
DARIACORDAR) E POAPMC PROGRAMA OPERACIONAL
DE APOIO A PESSOAS MAIS
CARENCIADAS
No âmbito da parceria estabelecida com o Pingo
Doce, SA continuámos com a distribuição recolha
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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, feJIão em lata, grão em lata, esparguete,
arroz, papa de farinha láctea, marmelada, queJIo
flamengo, pescada congelada, frango congelado,
espinafre congelado, brócolos congelados, mix
de vegetais congelado, leite UHT, tomate pelado,
cereais de pequeno-almoço a 20 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. Tem como área
de intervenção a área da 1ª Divisão do Comando
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Metropolitano de Lisboa e este Espaço consagra
uma resposta integrada dos serviços policiais e de
técnicos de apoio à vítima, a funcionar 24h por dia,
365 dias por ano. Tem como objetivos a intervenção
directa nas denúncias de Violência Doméstica em
articulação com as diversas entidades com actuação
no âmbito da violência doméstica, nomeadamente,
serviços sociais de emergência, autarquias locais,
unidades de saúde familiar, segurança social e
organizações da sociedade civil, bem como a
promoção de atividades de carácter preventivo,
informativo e de sensibilização na comunidade
local.
É composto por três gabinetes, um deles com
acessibilidade para pessoas com mobilidade
reduzida, um espaço dedicado às crianças, uma
copa e uma casa de banho adaptada 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 152
atendimentos, sendo que a Freguesia de Santo
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Antonio é a segunda freguesia com mais casos
registados.

Foi preparado o início do ano letivo da USSA, onde
temos 120 inscrições.

No âmbito do Espaço Júlia, reunimos com o DIAP
e com o Departamento de Qualidade da Polícia de
Segurança Pública.

Tivemos reunião com os fregueses que estão inscritos
nas aulas de hidroginástica devido as alterações
que estão a decorrer.

Recebemos a visita do Presidente do Partido Social
Democrata, Rui Rio e da Comissão de Combate e
Prevenção a Violência Doméstica, liderada por Rui
do Carmo.

Participámos na Feira da Saúde, no dia 7 de abril,
atividade desenvolvida pela Fábrica dos Cidadãos,
no âmbito do projeto BIP ZIP. Acrescento ainda que
tivemos três reuniões com esta associação.
Colaborámos com o transporte e estivemos
presentes no Dia do Vizinho a 25 de maio.

REUNIÕES / EVENTOS
Realizámos diversas reuniões com várias entidades
parceiras para articulação e trabalho de casos.
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) com a Dr.ª Edna Vitorino – Diretora
da SAD Boa Ventura; a Dr.ª Alexandra Vieira e Dr.ª
Ana Freitas, Assistentes Social adstritos à Freguesia
de Santo António e a Diretora da UDIP Tejo, onde
estamos inseridos, Dr.ª Paula Candeias.
Devido à CPCJ Lisboa Centro estar a funcionar
em instalações cedidas pela freguesia estivemos
presentes em algumas reuniões com a CML.

Inês Carrolo
Coordenação Ação Social
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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.
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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.
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COMUNICAÇÃO
Introdução

iniciativas desenvolvidas pela freguesia;

O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido pela Subunidade de
Comunicação da Freguesia de Santo António no
decorrer dos meses de abril a junho de 2019.

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

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;

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;

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

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;

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;

Gestão das 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;

Gestão dos conteúdos dos media
digitais e físicos da Freguesia

Criar, desenvolver e acompanhar as campanhas de
comunicação, divulgação e imagem de suporte às

- Elaboração de conteúdos (texto e imagem) e
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paginação do décimo nono 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
- Comunicado de imprensa para todos os órgãos
de comunicação social pelo Dia da Criança “Há
Brincadeira no Jardim” (maio de 2019);
- Acompanhamento da reportagem do jornal
“Destak” ao Presidente da Freguesia de Santo
António (31/05/2019);

- Comunicado de imprensa para todos os órgãos de
comunicação social devido ao fecho nocturno da
22ª Esquadra da PSP do Rato (05/06/2019);
- Acompanhamento da notícia online do Jornal de
Notícias sobre o fecho nocturno da 22ª Esquadra
da PSP do Rato (05/06/2019)

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, onde é possível ter
acesso às iniciativas e eventos que decorrem nessa
semana na freguesia. Até à data 319 subscritores
recebem as novidades da freguesia e neste trimestre
foram enviadas 13 newsletters;
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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 serviços 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 serviço 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:
Via site Freguesia “Problemas na Minha Rua” /
Serviços de Atendimento / Via Email / Telefone /
Facebook / APP / Chat e GOPI (CML):
Total de ocorrências registadas: 151
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Total de ocorrências finalizadas: 170
- Espaço Público – 95
- Espaços Verdes – 52
- Limpeza Urbana - 23

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: Canto do Conto
“Para onde vai?” / Maratona de Leitura – Dia
Internacional do Livro Infantil / Passeio Sénior Mafra
/ Inscrições Férias Páscoa / Inscrições Férias Páscoa
Bússola / Ciência na BACS “A terra e a lua” /
Canto do Conto “Aquário” / Contos com Memória
abril / Torneio de Sueca / Canto do Conto Melro /
Indie Lisboa – Cinema Sénior / Rapunzel / Música
em Festa / Karaoke / FEST’in – Cinema Sénior/
Festa do Dia do Vizinho / Inscrições Hidroginástica/
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Eleições Europeias – Meio Transporte / Eleições
Europeias – Locais de Voto / Inscrições Férias
Grandes / Inscrições Férias Bússola/ Inscrições
Cinema Palmo e Meio / “Há Brincadeira no Jardim”
/ Arraial Santo António/ Inscrições Esgotadas das
Férias Grandes / Fados no Arraial de Santo António
/ Canto do Conto “Cisne” / Contos com Memória
junho / Recital Universidade Sénior / Ciência na
BACS “O ar existe mesmo”;

- Conceção e produção de placas de sinalização
para o evento “Há Brincadeira no Jardim”;
- Criação da imagem gráfica e flyer do evento “Há
Brincadeira no Jardim”;
- Conceção da imagem gráfica do programa Férias
Grandes e Férias Grandes Bússola;
- Criação da imagem gráfica Wi-fi nos Jardins;
- Criação de placas identificativas para o
atendimento da freguesia.

- Criação de cartões identificativos de dias
comemorativos: Dia da Mãe / Dia da Criança;
- Criação da imagem gráfica e flyer para as
Eleições Europeias (locais de voto, meio de
transporte, resultados na freguesia);
- Criação de cartazes de aviso dos locais de voto
para as Eleições Europeias entregues no comércio
local;
- Criação de flyer para o Dia do Vizinho;
- Criação do logotipo “Cantinho dos Lavores”;
- Criação de convite para o Dia da Criança nas
Escolas;
- Conceção e criação da imagem gráfica da
renovação do Cartão de Cidadão no Espaço
Cidadão e Terminal de Pagamento Automático (TPA)
no Espaço Cidadão e Polos de Atendimento;
- Criação e produção de 12 roll-ups dos projetos da
freguesia e respetivos flyers;

Outros
- Divulgação online das inscrições para a venda da
espiga e dos cravos – 1 a 5 abril;
- Acompanhamento e reportagem da Maratona de
Leitura – Dia Internacional do Livro Infantil – 2 e 3
de abril;
- Colocação online dos procedimentos concursais
da Junta de Freguesia de Santo António;
- Aula na Escola Superior de Comunicação Social "Comunicação no Poder Local" – 23 de abril;
- Acompanhamento e reportagem da visita de Rui
Rio ao Espaço Júlia – 4 de abril;
- Reportagem fotográfica da visita dos estudantes de
Serviço Social ao Espaço Júlia – 5 de abril;
- Acompanhamento e reportagem fotográfica na
Feira da Saúde MUHNAC – 7 de abril;
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- Acompanhamento e reportagem fotográfica do
Passeio Sénior a Mafra – 8 de abril;
- Acompanhamento e reportagem fotográfica das
Férias Páscoa da Cultura, Bússola e Educação – 8 a
22 de abril;
- Acompanhamento Torneio Sueca – 24 de abril;
- Acompanhamento e reportagem fotográfica da
42ª Corrida | Caminhada da Liberdade – 25 de
abril;
- Reportagem fotográfica do evento de angariação
de fundos para uma escola em Moçambique –
Mercado do Rato – 4 de maio;
- Acompanhamento da iniciativa Dia da Mãe nas
Escolas – 5 de maio;
- 2ª Corrida e Caminhada da Defesa Nacional
(Avenida da Liberdade) – 5 de maio;
- Acompanhamento e reportagem fotográfica
da visita ao Espaço Júlia da Comissão Técnica
Multidisciplinar para a Melhoria da Prevenção e
Combate à Violência Doméstica – 6 de maio;
- Reportagem fotográfica da visita dos Auditores de
Justiça do Centro de Estudos Judiciários ao Espaço
Júlia – 7 de maio;
- Reportagem fotográfica da iniciativa “Contos com
Memória” – 9 de maio;
- Reportagem fotográfica da iniciativa “Canto do
Conto” – 9 de maio;
- Acompanhamento da Assembleia de Freguesia – 9

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · junho de 2019

de maio;
- Acompanhamento e reportagem do Indie Lx – 10
de maio;
- Acompanhamento e reportagem fotográfica do
musical "Rapunzel" – 12 de maio;
- Reportagem fotográfica da Procissão de Velas da
Igreja de Santa Isabel à Igreja de São Mamede –
13 de maio;
- Acompanhamento da inauguração da Exposição
Permanente "Memória do Seguro” da Associação
Portuguesa de Seguros – 14 de maio;
- Acompanhamento e reportagem fotográfica da
iniciativa Música em Festa (BACS) – 16 de maio;
- Acompanhamento da ação de Limpeza Urbana no
Marquês de Pombal – 18 de maio;
- Acompanhamento do evento de Karaoke na
Sociedade Filarmónica Rodrigues Cordeiro – 18 de
maio;
- Captação de imagens e reportagem do Cinema
Sénior no FEST’in (Cinema São Jorge) – 21 de maio;
- Captação de imagens no encerramento do FEST’in
(Cinema São Jorge) – 22 de maio;
- Formação “Escrita para Redes Sociais” na
Atmosfera M com Catarina Raminhos – 23 de maio
de 2019
- Reportagem fotográfica da reunião de
Encarregados de Educação na Escola Gaivotas –
23 de maio de 2019;
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- Reportagem fotográfica da Festa Dia do Vizinho –
25 de maio;
- Acompanhamento das Eleições Europeias na
freguesia – 26 de maio;
- Acompanhamento e reportagem do teatro “José, o
Menino do Suspiro” (Teatro Villaret) – 29 de maio;
- Divulgação do pagamento TPA no Espaço
Cidadão e nos Polos de Atendimento – 30 de maio;
- Acompanhamento da Assembleia de Freguesia –
30 de maio;
- Acompanhamento e reportagem do Dia da
Criança nas Escolas - 31 de maio;
- Acompanhamento do início do Arraial de Santo
António (Praça da Alegria) – 31 de maio;
- Acompanhamento, captação de imagem e
reportagem da iniciativa “Há Brincadeira no Jardim”
(Jardim das Amoreiras) – 1 de junho;
- Reportagem fotográfica dos Contos com Memória
(BACS) – 6 de junho;
- Reportagem fotográfica Canto do Conto “Cisne”
(BACS) – 6 de junho;
- Acompanhamento, captação de imagem e
reportagem dos Fados (Praça da Alegria) – 10 de
junho;
- Acompanhamento e reportagem do Arraial de
Santo António e Marchas Populares – 12 de junho;
- Vieira da Silva em Festa (Jardim das Amoreiras) –
13 de junho;

- Acompanhamento da saída do autocarro dos
finalistas das escolas – 17 de junho;
- Gestão, organização do atelier Cinema de Palmo
e Meio.
Pedro Martins
Coordenação Comunicação
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CULTURA, DESPORTO, DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
E PREVENÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE RISCO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de abril
a junho de 2019 pelo serviço de cultura e desporto da
Freguesia de Santo António.

Cultura
Abril
Dia Internacional do Livro Infantil/Maratona da
Leitura
A autora do Livro “Para onde vai?”, Luisa Costa Macedo
foi aos Jardins de Infância da freguesia contar uma
história e fazer um ateliê.
Na Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant’Anna (BACS)
houve também uma exposição das ilustrações do livro.
Viagem Sénior a Mafra
A freguesia levou cerca de 150 jovens de idade de ouro
a visitar o Palácio de Mafra. Aqui, a visita foi guiada,
tendo sido feitas algumas explicações e curiosidades da
altura. O almoço foi em Negrais onde o grupo disfrutou
de um prato típico da região (Leitão).
Férias da Páscoa
Durante as interrupções letivas, a freguesia proporcionou
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momentos de cultura e lazer às 50 crianças que
participaram nestas férias. Foram à exposição
“Cérebro – mais vasto que o céu” na Gulbenkian,
“Photo ArK na Cordoaria Nacional, Centro Hípico
do Campo Grande, fizeram atividades desportivas,
caça aos ovos e muito mais.
Passaporte da Leitura abril
Mais um dia de troca de livros na escola de São
José onde as 8 turmas usufruiram de mais um
momento de leitura.
Uma manhã passada na Escola das Gaivotas com
as turmas da escola Luísa Ducla Soares para uma
sessão de Passaporte da Leitura. Pretende-se que,
em casa, os mais pequenos com os pais leiam os
livros.
Canto do Conto e Vai e Vem
De participação gratuita e com periodicidade
mensal, o projeto “Canto do Conto” 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
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momento diferente da sua rotina diária, onde o livro,
a história e respetiva atividade são as protagonistas.
O “Vai e Vem” leva a que cada mês seja
emprestado às creches da freguesia um conjunto
de livros da Biblioteca para cada sala. Os livros
são 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.
História “Aquário” (Autor: Cynthia Alonso, Editor:
Orfeu Negro), contada através do “cinema
pequenino” com uma montagem de imagens
da mesma em powerpoint e com música e sons
alusivos ao mar, que permitiram recriar um
ambiente aquático de uma forma lúdica, sensorial e
envolvente.
Objetivos e Atividades desenvolvidas:
A história “Aquário” não tem palavras, mas tem
sentido e emoção. A prova de como uma ideia
simples consegue chegar ao leitor sem precisar de
grandes artifícios. Da observação das imagens,
cada um pode criar a história que quis. O objetivo
foi abordar o respeito pela liberdade e meio natural
de cada um. A amizade como fortalecedor onde
prevalecem os valores da liberdade e o respeito

pelo outro. A atividade plástica pretendeu auxiliar a
coordenação motora fina, promover a criatividade
e capacidade de concentração. Nesta atividade
foram distribuídos “aquários” e as crianças foram
convidadas a pintar uma mão para dar vida
ao peixinho vermelho e construir o seu próprio
ambiente aquático.
Ciência na Bacs
Dia 10 de abril realizou-se mais uma atividade
“Ciência na BACS – A Terra e a Lua, Planetas Amigos”.
Partindo do livro “Pó de estrelas”, foi dado o mote para
se falar e brincar sobre os planetas do sistema solar e
ainda para a construção de vários tipos de satélite.
Contos com memória abril
Os Contos com Memória, destinados a pessoas com
mais de 60 anos, acontecem todas as segundas
quintas-feiras do mês, às 14h, onde se pretende
juntar histórias de agora e de outros tempos,
recuperar memórias e criar novas. Porque nunca se
é velho para ouvir uma boa história.
A 11 de abril, com a leitura da novela "A sinuosa
circunferência", de António Gedeão, retirada do
livro “A Poltrona e outras novelas”. Contámos com
a presença dos utentes da residência para idosos
“Casa das Hortênsias”.
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Feira Alegria abril
O primeiro e terceiro fim de semana do mês é
sinónimo de FeirAlegria. Por isso nos dias 6 e 7
e 19,20 e 21 de abril houve mais uma feira de
artesanato urbano.
Maio
Cinema Sénior no Festival Indie
“Tristeza e Alegria na vida das Girafas” foi o filme
que o Indie apresentou para os seniores na sala
Manuel Oliveira no São Jorge.
Dia da Mãe
As utentes do espaço “Cantinho dos Lavores”
fizeram marcadores de livro em pano para oferecer
às crianças das nossas escolas e estas levarem um
“miminho” para as mães.
Rapunzel
A Freguesia levou as famílias e os mais novos ao
Teatro Politeama para ver o musical “Rapunzel”, de
Filipe La Feria. Foi uma tarde cheia de música e cor.
Procissão das Velas
A Igreja de São Mamede solicitou o apoio da
freguesia para o som e luz para no final da procissão
cantarem fados religiosos.
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Inauguração da casa Museu dos Seguros
A freguesia marcou presença na inauguração da Casa
Museu da Associação Portuguesa de Seguradoras.
Mais um novo espaço cultural na nossa freguesia.
Cinema Sénior FESTin
A freguesia levou mais uma vez os seniores ao
cinema São Jorge para assistir ao filme “Todas as
canções de amor". Filme galardoado com o prémio
de melhor filme no Festival FESTin.
Encerramento do Festival FESTin
A noite no cinema foi muito alegre, com a
apresentação do filme “Sai de Baixo” com a
presença dos atores. O Presidente Vasco Morgado
entregou vários prémios de cinema. Esta foi mais
uma noite cheia de cultura para a freguesia.
Concerto Sons na Cidade
A Biblioteca foi palco de um concerto de música
erudita. A Orquestra Metropolitana de lisboa, a
CML e a Junta de Freguesia receberam um concerto
de trompetes, onde a música e os livros se fizeram
acompanhar.
Dia do Vizinho
Mais uma edição organizada pela Associação
Boa Vizinhança no Jardim Marcelino Mesquita
(Praça das Amoreiras) que se encheu de alegria. A
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freguesia neste dia representada pelos seus vários
serviços e também pela Biblioteca, fez a delícia dos
mais novos com a uma área de pintura. Ao fim do
dia a banda The Jukeboxers animou o jardim ao som
dos anos 50, 60 e 70.

momento de leitura. Uma manhã passada na Escola
das Gaivotas com as turmas da Escola Luísa Ducla
Soares para uma sessão de Passaporte da Leitura.
Pretende-se que, em casa, os mais pequenos com os
pais leiam os livros.

Dia da Criança nas escolas
O dia mais esperado pelas crianças foi a 31 de
maio, com a celebração do Dia da Criança.
A Escola de São José convidou os colegas da
Escola Luísa Ducla Soares e juntos assistiram a
um espetáculo de circo, houve muitas pinturas
faciais, jogos tradicionais e balões. No fim do dia
as crianças receberam uma garrafa para água,
lembrando a importância de combater o plástico.
As utentes do Cantinho dos Lavores fizeram umas
lancheiras de pano, uma ajuda também contra o
desperdício dos sacos de plástico.

Feira Alegria maio
O primeiro fim de semana do mês é sinónimo de
FeirAlegria. Por isso nos dias 4 e 5 de maio houve
mais uma feira de artesanato urbano.
No terceiro fim de semana do mês a FeirAlegria
voltou à Praça da Alegria nos dias 18 e 19 de maio.

Arraial de Santo António
A Praça da Alegria recebe novamente o Arraial
mais Santo de Lisboa, entre os dias 31 de maio e 16
de junho. A música e a sardinha continuam a fazer
parte deste Arraial onde as famílias se divertem.

Contos com memória maio
Os Contos com Memória, destinados a pessoas com
mais de 60 anos, acontecem todas as segundas
quintas-feiras do mês, às 14h, onde se pretende
juntar histórias de agora e de outros tempos,
recuperar memórias e criar novas. Porque nunca se
é velho para ouvir uma boa história.
A 9 de maio, com a leitura do conto de Aquilino
Ribeiro: “Pão-de-ló”, do livro “A Casa do
Escorpião”. Estiveram presentes os utentes da
residência para idosos “Casa das Hortênsias”.

Passaporte da Leitura maio
Mais um dia de troca de livros na Escola de São
José onde as 8 turmas usufruiram de mais um

Canto do Conto maio
História “O Melro Artista” (Autor: Marion Deuchars,
Editor: Bizâncio), contada com recurso ao livro.
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Este é um livro onde se aprende o
autorreconhecimento, a tática da dispersão do
olhar e onde se coloca, ainda que brevemente, um
pé dentro do mundo da arte para melhor conhecer
génios da pintura e da arte como Matisse ou
Pollock. Ou, também, a olhar para as mesmas coisas
de um novo ângulo – para nós próprios e para os
outros -, encontrando uma forma de contornar ou de
dar a volta à tristeza.
Objetivos e Atividades desenvolvidas:
“O Melro Artista” é uma história muito simples,
com ilustrações minimalistas e divertidas, mas com
grande potencial, constituindo um ótimo ponto de
partida para trabalhar o respeito pela diferença e a
autoconfiança.
Seguiu-se a leitura expressiva e a exploração das
ilustrações, após as quais debatemos a importância
de aceitarmos e respeitarmos as diferenças, nossas
e dos outros, valorizando-as e rentabilizando-as em
prol de um mundo melhor.
Na atividade de expressão plástica livre, cada
criança foi convidada a criar a sua obra de
arte como forma de inspirar o pequeno Melro.
As obras de arte das crianças foram expostas
na BACS ARTE como linha contínua da mesma
para valorizar e permitir que a todas as crianças
da freguesia tivessem a mesma experiência que
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o nosso protagonista Melro: autoconfiança e
respeito. Trabalhando ainda de forma artística,
com as suas pequenas obras de arte, a promoção
da criatividade, capacidade de concentração e
coordenação motora fina.
Exposição
Com inauguração a 29 de maio e patente até 25 de
junho, estão em exposição os trabalhos realizados
pelas crianças da Creche Nossa Senhora da
Conceição, do Centro Social e Paroquial de São
Mamede, do Jardim de Infância de São José, do
Jardim de Infância da Escola Luísa Ducla Soares e
Centro de Acolhimento Infantil de São José e dos
participantes do Canto do Conto de maio na BACS.
O mote foi a história do Melro, protagonista do
Canto do Conto de maio.
Junho
Dia da Criança no Jardim Marcelino Mesquita
(Praça das Amoreiras)
O Jardim decorou-se de balões e alegria para receber
as centenas de crianças e suas famílias que decidiram
passar a tarde connosco.
Houve pinturas, ateliers, insufláveis, jogos tradicionais,
as famílias levaram uma fotografia de recordação
deste dia. Todos se deliciaram com os gelados, pipocas
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e algodão doce que a freguesia ofereceu.

Avenida da Liberdade.

Arraial de Santo António
A Praça da Alegria recebe novamente o Arraial
mais Santo de Lisboa, entre os dias 31 de maio e 16
de junho. A música e a sardinha continuam a fazer
parte deste Arraial onde as famílias se divertem.

Canto do Conto junho
História “O Patinho Feio” (Autor: Hans Christian
Andersen; Coleção Pingo Doce), contada com
recurso ao teatro de sombras e narrativa musical.

Arraial da Escola da Escola de São José
Mais um ano onde a Associação de Pais, corpo
docente e não docente da escola e a Freguesia de
Santo António juntam-se para a festa de fim de ano.
Passaporte da Leitura
O Passaporte da Leitura despede-se deste ano letivo
com a recolha do último livro levado para casa.
Aos meninos do 4º ano são desejadas as maiores
leituras nesta nova etapa que se segue. Aos outros
anos foi um até já. Regressamos em setembro.
FeirAlegria junho
O primeiro fim de semana do mês é sinónimo de
FeirAlegria. Por isso nos dias 1 e 2 de junho houve
mais uma feira de artesanato urbano.
No terceiro fim de semana do mês a FeirAlegria
voltou à Praça da Alegria nos dias 15 e 16 de junho.
Neste mês e devido ao Arraial de Santo António
estar na Praça da Alegria, a feira será realizada na

Objetivos e Atividades desenvolvidas:
Com esta história, podemos ensinar as crianças de
duas formas, igualmente importantes na educação
dos pequenos: a primeira é a aceitação, isto
é, destacamos que nem sempre somos iguais e
que cada um deve se conhecer da melhor forma
para se gostar incondicionalmente; a segunda
está relacionada ao preconceito, ou seja, como
os patinhos transformaram a vida do cisne com
palavras negativas, apenas por ele ser diferente.
Pretende-se, ainda, incutir valores sociais, promover
o respeito pela diferença e aceitar o "eu " e o
"outro."
Na atividade plástica proposta nas escolas, foram
distribuídos pratos de papel, previamente recortados
com a forma do cisne, as crianças foram convidadas
a colar penas. Na atividade plástica apresentada
na BACS foram distribuídas pinhas e proposto às
famílias que construíssem o seu cisne com recurso
a vários materiais (penas, feltro, cola, olhos de
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plástico, limpa cachimbos). Ambas as atividades
também tiveram como objetivo estimular imaginação
e criatividade, capacidade de construção e
concentração, promover a coordenação motora
fina.
Contos com memória junho
Os Contos com Memória, destinados a pessoas com
mais de 60 anos, acontecem todas as segundas
quintas-feiras do mês, às 14h, onde se pretende
juntar histórias de agora e de outros tempos,
recuperar memórias e criar novas. Porque nunca se
é velho para ouvir uma boa história.
A 6 de junho, com a leitura de dois contos
tradicionais “O Rouxinol e o Imperador” – conto
chinês e “O Pãozinho Redondinho” – conto russo,
retirados do livro “Conta-me um conto do mundo”.
Além dos utentes do Lar “Casa das Hortênsias”
estiveram presentes também alguns utentes do
Centro de Dia do Centro Social e Paroquial de São
Mamede.

Desporto
Corrida da Defesa
A Avenida da Liberdade vestiu-se de camuflado
para acolher a 2ª Corrida da Defesa Nacional.
Foi uma manhã cheia de energia com música e
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muito desporto junto ao Monumento aos Mortos da
Grande Guerra.
Corrida 25 de Abril
A corrida encheu as ruas de atletas e amantes do
desporto. Mais um ano a freguesia apoiou esta
corrida e os Bombeiros Lisbonenses fizeram a
prevenção e o acompanhamento da mesma.
Esgrima
Continuamos com o projeto de Esgrima, com o
apoio da Federação Portuguesa de Esgrima. Os
horários são às segundas às 19h e às sextas às
18h. As aulas decorrem de momento na renovada
Sociedade Filarmónica João Rodrigues Cordeiro na
Rua da Fé, 46.
Boxe
Continuam as aulas de Boxe para jovens e adultos,
a partir dos 15 anos. As aulas são dirigidas por
professores de Boxe. Os horários são segundas,
quartas e quintas das 20h15 às 21h15 na Rua da Fé,
46.
Projeto Bússola e Estúdio Bússola
O Projeto Bússola continua a funcionar na
Sociedade João Rodrigues Cordeiro, até as obras
na Travessa do Rosário estarem terminadas pela
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Santa Casa da Misericórdia.
Durante
estesé meses,
os jovenssumária
realizaram
o plano
nte relatório
uma descrição
do trabalho
de
estudo maisnointensivo
o final
anodeque
desenvolvido
decorrerpara
do mês
de de
Maio
2014
se
aproxima,
utilizando
para
isso
os
equipamentos
pelo Departamento de Acção Social da Junta de
multimédia
(Quadro
Interativo/Computadores)
Freguesia de
Santo António.
Está dividido por temas/
disponibilizados
pelo Projeto Bússola com o objetivo
acções.
de maximizar as aprendizagens escolares.

Estas atividades são entre os dias 17 de junho e 9 de
agosto, tendo a duração de 2 semanas cada turno.
Filipa Veiga
Coordenação Cultura, Desporto, Dinamização
do Espaço Público e Prevenção de
Comportamentos de Risco

Houve atividades de dinamização, jogos, colóquios
sobre temas de interesse aos jovens. O trajeto entre
a escola e o Espaço Bússola é acompanhado pelos
monitores que fazem várias vezes esse trajeto para
que todas as crianças (autorizadas pelos pais) sejam
acompanhadas.
As aulas de Ballet, Dança, Viola, Guitarra e
Bateria, continuam com os seus alunos, havendo
um acréscimo de crianças em algumas atividades.
No dia 19 de junho o sarau de fim de ano irá
mostrar aos pais e amigos o que aprenderam ao
longo do ano.
Férias Bússola
Neste programa, indicado para maiores de 10
anos, os jovens passeiam pela cidade, sempre em
transportes públicos, visitam museus, exposições,
fazem atividades de dança e jogos de equipa,
durante as interrupções letivas de verão.
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EDUCAÇÃO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
abril a junho de 2019 pelos serviços de Educação
da Freguesia de Santo António.
De acordo com as diversas competências delegadas
à Junta de Freguesia de Santo António, a 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 de várias lâmpadas na cozinha da
Escola de EB1/JI São José;
- Reparação e colocação de cordas novas no
Brinquedo da Escola EB1/JI São José;
- Colocação de algumas pedras da calçada no
recreio da Escola de EB1/JI São José;
- Colocação de um quadro de sala de aula na
Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares;
- Substituição de um vidro na casa de banho da
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Escola de EB1/JI São José;
- Substituição de três janelas na sua totalidade. Na
sala de professores, assistentes operacionais e na
casa de banho dos rapazes da Escola de EB1/JI
São José;
- Colocação de uma torneira nova na cozinha da
Escola de EB1/JI São José;
Substituição de uma fechadura na Escola de EB1/JI
São José;
- Substituição de uma rede mosquiteira na cozinha
da Escola de EB1/JI São José;
- Manutenção e reparação de autoclismos da
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:
- Equipamento de som e palco para o Arraial que
decorreu na Escola EB1/JI São José;
- Disponibilização de animadores de espetáculos
para a realização das diversas atividades que foram
efetuadas durante a festa final de Ano na Escola
EB1/JI Luísa Ducla Soares. Modelagem de balões,
jogos tradicionais, balões de sabão, pinturas faciais
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e música com jogos;
- Oferta de uma ida ao teatro aos alunos do jardimde-infância para assistirem ao musical ”O Menino
do Suspiro”.
- Contratação do som e de um palco de espetáculos
para a festa final de ano (Arraial) na Escola EB1/JI
São José;
- Contratação de 5 animadores de espetáculos, com
oferta de modelagem de balões, pinturas faciais,
Jogos tradicionais e balões de sabão, para a festa
final de Ano da Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares;
- Divulgação do Arraial nas redes sociais da
freguesia;
- Divulgação do Espetáculo do “Menino do Suspiro”
no teatro Villaret nas redes sociais da freguesia;
- Divulgação da Festa final de ano (Arraial) Escola
EB1/JI de São José.

Interrupção Letiva da Páscoa
Para além da competência da Junta de Freguesia
em apoiar e responder às necessidades das famílias
nas AAAF (Atividades de Animação e Apoio à
Família) e na CAF (Componente de Apoio à Família)
após horário letivo, existiram, mesmo durante
as Interrupções Letivas, a continuidade destas
atividades:
A interrupção letiva da Páscoa decorreu de 8 de

abril a 22 de abril, tendo o horário do CAF sido
das 8h às 19h. Durante esta interrupção contou-se
com diversas atividades, que se realizaram algumas
em ambiente escolar e outras no exterior da escola.
Foram abrangidas por esta medida cerca de 140
crianças da nossa freguesia.
Atividades realizadas dentro do espaço físico da
escola:
•Atelier de plástica;
•Sessão de cinema;
•Hora do conto;
•Jogos de exterior;
•Brincadeira livre;
•Atelier de culinária.
Atividades realizadas fora do espaço físico da
escola:
•Brincadeiras e jogos no Jardim do Torel;
•Museu de Sintra;
•Teatro Infantil “Feiticeiro de Oz”;
•Museu da Carris;
•Caça aos ovos;
•Mercado Abastecedor de Lisboa;
•Associação de olaria e atividade;
•Fábrica de Pastéis de Belém.
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Reuniões/orçamentos/
entrevistas/planificações/
propostas/ outros
Foram solicitados orçamentos:
•Cordas de escalada do brinquedo;
•Transporte para as férias de junho, julho e
setembro;
•Equipamento de som e palco;
•Limpeza anual da Escola de São José;
•Contratação de monitores para as férias da
Páscoa e do Verão;
•Kit de boas vindas aos alunos de ambas as
escolas;
•Montagem de palco e som na Escola EB1/JI São
José.
Foram elaboradas diversas propostas/despachos:
•Transporte relativo às férias de junho, julho e
setembro de ambas as escolas;
•Limpeza geral da Escola de EB1/JI São José;
•Contratação de monitores para a CAF - férias da
Páscoa;
•Contratação de monitoras para a CAF - Férias de
Verão;
•Espetáculo para os alunos AAAF “O Menino do
Suspiro”;
•Apoio festa final de Ano (Arraial), som e palco
Escola EB1/JI São José;
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•Apoio à festa final de Ano com atividades
(Modelagem de balões, pinturas faciais, jogos
tradicionais e 5 Animadores) na Escola EB1/JI Luísa
Ducla Soares;
•Aquisição de material para substituição de corda de
escalada do brinquedo da Escola EB1/JI São José;
•Projeto de requalificação das casas de banho e do
anexo ao lado da Escola EB1/JI São José;
•Programa férias de verão/atividades de ambas as
escolas;
•Kit de boas vindas aos alunos - setembro.
Foram realizadas as seguintes reuniões:
•Equipa da CAF da EB1/JI Luísa Ducla Soares
(atualmente nas instalações da EB1/JI Gaivotas) e da
EB1/JI S. José;
•Coordenador Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares;
•Coordenadora Escola EB1/JI S. José;
•Entrevistas para a contratação de uma monitora
para o AAAF/CAF EB1/JI S. José;
•Associação de Pais da EB1/JI S. José ponto de
situação das limpezas das salas das AEC;
•Empresa de trabalho temporário para a contratação
de monitores para os AAAF/CAF das Escolas EB1/JI
S. José, EB1/JI Luísa Ducla Soares;
•Avaliação dos CAF/AAAF no Agrupamento Baixa
Chiado;
•Ponto de situação das obras da EB1/JI Luísa Ducla
Soares;
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•Projeto das casas de banho e do anexo ao lado
da escola EB1/JI São José.
Foram elaboradas planificações:
•Quinzenais de CAF e AAAF;
•Férias da Páscoa CAF e AAAF.
•Relatório final de período com os dados e
avaliação do funcionamento dos CAF/ AAAF para
a CML;
Foram emitidos os recibos de pagamento das AAAF
e da CAF de ambas as escolas.
São elaborados mapas com os pagamentos dos
alunos que frequentam as ACF e AAAF.
Foram elaboradas fichas de inscrição para
interrupção letiva da Páscoa e do Verão;
Foram elaborados vários mapas com as atividades
das férias da Páscoa e das férias do Verão de
ambas as escolas;
Elaboração de mapas das saídas dos alunos nas
interrupções letivas;
Foram abertas 6 vagas para o serviço de Educação,
2 Assistentes Técnicas e 4 assistentes operacionais.
Raquel Almeida
Coordenação Educação
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ESPAÇOS VERDES
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
abril a junho de 2019 pela subunidade de Gestão
e Manutenção de Espaços Verdes da Divisão de
Intervenção da Freguesia de Santo António.
As competências desta subunidade incluem a
manutenção de espaços verdes e manutenção de
arvoredo, sendo desenvolvidas tendo em atenção as
boas práticas previstas nos Regulamentos Municipais
em vigor.
Ao nível da gestão e manutenção de espaços
verdes, os trabalhos desenvolvidos incluem:
- Sacha e monda manual
- Manutenção de relvados
- Poda de arbustos e herbáceas
- Programação e manutenção do sistema de rega
- Deservamento mecânico de caminhos de espaços
verdes
- Limpezas gerais dos espaços verdes e seus
caminhos, incluindo recolhas de RSU, papeleiras,
depósito de dejetos caninos
- Limpeza e remoção de lagos incluindo resíduos e
folhas
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A freguesia tem sob a sua gestão 21320 m2 de
espaços verdes cuja manutenção foi transferida
pela Reforma Administrativa em março de 2014 e
a manutenção do Jardim do Instituto Gama Pinto já
anteriormente protocolado.
Os espaços verdes sob gestão da freguesia, incluem
os seguintes jardins e canteiros:
- Rua das Amoreiras (canteiros)
- Escola EB1 São José (canteiros)
- Escola Luisa Ducla Soares (canteiros)
- Jardim Alfredo Keil
- Jardim Camilo Castelo Branco
- Jardim do Torel
- Jardim Marcelino Mesquita (Amoreiras)
- Jardim do Largo da Andaluz
- Jardim do Largo Jean Monet
- Rua Braamcamp e Rodrigo da Fonseca (canteiros)
- Travessa do Fala-Só (canteiros)
- Jardim da Travessa do Noronha
Incluído ainda nas competências da subunidade
de espaços verdes, está a gestão e manutenção de
arvoredo da freguesia.
Assim, com a reforma administrativa foram
transferidas para gestão da freguesia um património
natural de mais de 1969 árvores em caldeira
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(excluído o arvoredo em espaço verde), estando
a freguesia responsável pela manutenção dos
seguintes serviços de gestão do arvoredo:
- Podas em todo o arvoredo público da freguesia
(em caldeira e espaços verdes);
- Abate de arvoredo em espaços verdes;
- Sacha de caldeiras;
- Arranque de cepos em espaços verdes;
- Plantação de arvoredo em espaços verdes;
- Eliminação de pragas em arvoredo;
- Correções de tutorarem de árvores em caldeira e
espaços verdes;
- Rega de arvoredo em caldeiras e espaços verdes.
Foram desenvolvidos no trimestre em causa as
seguintes atividades:

Gestão e manutenção
de Espaços Verdes
- Manutenção e limpeza de espaços verdes através
de atividades já referidas e que incluem a remoção
de resíduos, sacha e monda de canteiros, corte de
sebes, podas de arbustos e corte de relvados;
- Contratação da Polícia Municipal para o Jardim
Marcelino Mesquita, para sensibilização da
população quanto ao pisoteio por canídeos dos
canteiros recuperados;

- Levantamento de dados no Jardim Camilo Castelo
Branco e Jardim do Torel para verificação de
viabilidade de instalação de sistemas de rega e
instalação de contadores de água, implementação
de nova plantação mais adequada às novas
características de manutenção e todos os trabalhos
de preparação de terrenos, fertilização, plantação e
substituição de sebes.

Gestão e Manutenção de Arvoredo
- Desenvolvimento de procedimento de empreitada
de gestão de arvoredo para 2019, iniciada em
meados de maio. Inclui trabalhos de poda de 280
exemplares de grande, médio e pequeno porte,
3 abates, 400 sachas em caldeira, 15 remoções
de cepos em espaços verdes, 30 correções de
tutoragem, 14 intervenções de eliminação de pragas
em pinheiro e tília e 300 serviços de rega em 25
exemplares plantados desde 2016;
- Identificação de arvoredo em risco ou com
necessidade de intervenções de manutenção e
realização das consequentes diligências para a
realização dos relatórios de avaliação de estado
fitossanitário;
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- Trabalhos de manutenção de arvoredo de
pequeno porte com remoção de ramos secos e
remoção de pequenos ramos que constituem um
obstáculo à passagem de peões ou de viaturas
e limpeza de resíduos e espécies infestantes em
caldeiras;
- Início de intervenção em 40 dos 45 exemplares
em caldeiras do arvoredo do Jardim Marcelino
Mesquita e arvoredo em caldeira da Praça das
Amoreiras, conforme relatório de avaliação
concedido pela CML;
- Levantamento para fornecimento e plantação de
10 unidades de árvores jovens do tipo Quercus
róbur, PAP 18/20, a fim de aumentar o património
arbóreo e aproveitar de novos eixos arborizados
implementados nos passeios ou a eixo dos
arruamentos;

arvoredo da CML;
- Foi iniciada a análise e avaliação dos elementos
de água sob gestão da freguesia, para efeitos de
abertura de procedimento com vista à requalificação
dos mesmos e instalação de sistema de bombagem
de circulação de água e tratamento.

Reuniões realizadas
- 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;
Vitor Sequeira
Coordenação Espaços Verdes

- Foram ainda desenvolvidos procedimentos de
preparação de trabalhos de manutenção de
arvoredo, incluindo condicionamento de trânsito
e estacionamento na Rua Castilho, Rua Barata
Salgueiro e Rua Rosa Araújo;
- Fiscalização das intervenções realizadas no
arvoredo em coordenação com o serviço de
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MANUTENÇÃO
E ESPAÇO PÚBLICO

MANUTENÇÃO E ESPAÇO PÚBLICO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido no decorrer dos meses
de abril a junho de 2019 pela subunidade de
Manutenção de Espaço Público da Divisão de
Intervenção da Freguesia de Santo António.
As competências da subunidade de manutenção de
espaço público incluem a intervenção e manutenção
em diferentes áreas nomeadamente:
- Manutenção de pavimentos pedonais com
trabalhos de calcetamento;
- Manutenção de placas toponímicas;
- Manutenção e substituição de mobiliário urbano
e elementos em espaço público como bancos,
pilaretes e baias, chafarizes e fontanários;
- Conservação e reparação de sinalização vertical e
horizontal;
- Criação, requalificação e manutenção de parques
infantis;
- Realização de requalificações, manutenção
e reparações nos equipamentos sob gestão da
freguesia.
Esta subunidade desempenha ainda funções de
apoio e colaboração com outras subunidades

nomeadamente na realização de pequenas reparações
nos equipamentos sob gestão das subunidades de ação
social e educação, e na colaboração com meios em
intervenções no âmbito da Proteção Civil.
Adicionalmente a subunidade de Manutenção e Espaço
Público é responsável pela gestão, coordenação de
equipas e fiscalização dos projetos de requalificação de
espaço público e património previstos pela celebração
do Protocolo de Delegação de Competências entre a
Câmara Municipal de Lisboa e a Freguesia de Santo
António.

Atividades Desenvolvidas
- Desenvolvimento do procedimento para realização
dos dois PDCs relativamente à Escola Básica de São
José. O programa Escola 100% Segura envolve a
requalificação do antigo arquivo morto da escola, bem
como a requalificação de 4 casas de banho. O projeto
arquitetónico e o quantitativo já estão em andamento e
o início da obra deverá ocorrer no final do mês de julho;
- Levantamento paramétrico de requalificação da parte
estruturante do Jardim do Torel;
- Desenvolvimento de procedimento da empreitada
de Manutenção de Pavimentos em Calçadas na
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Freguesia de Santo António – nomeadamente a
Rua Mãe de Água e Alto do Penalva em que será
feita a requalificação dos passeios com pavimento
antiderrapante, em calçada mista de vidraço e granito,
e ainda substituir o pavimento em calçada 5x7 de
vidraço branco, por cubos de granito 9x10, permitindo
o uso de espaço para eventual estacionamento
automóvel. A empreitada está prevista para iniciar dia
11 de junho e terá duração de 30 dias;

pleno gozo de usufruir das condições de igualdade
que lhes são asseguradas;

- Continuidade nos trabalhos para a requalificação
do Largo da Oliveirinha, incluindo verificação técnica
de projeto, levantamento de documentos necessários,
reunião com empresa projetista e reunião com a CML;

- Reparação da canalização e da iluminação
da Escola Básica de São José, cuja gestão é da
subunidade da Educação;

- Levantamento de dados necessários com um intuito
de assinarmos um protocolo de colaboração para
a instalação de um equipamento de Desfibrilhação
Automática Externa (DAE), com a Ordem dos
Enfermeiros;
– Secção Regional do Sul. A previsão de instalação do
equipamento é no fim do mês de junho, na rua Castilho;
- Levantamento feito à CML sobre a possibilidade de
requalificação dos parques infantis pertencentes à Junta
a fim de proceder com a instalação de brinquedos
inclusivos para garantir às crianças com deficiência o
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- Orçamentação para instalação de divisória de
vidro no piso de Atendimento do prédio da Direção
Municipal de Mobilidade e Transportes, localizado
na rua Alexandre Herculano, nº 46;
- Trabalhos de manutenção do Armazém do Rato;

- Acompanhamento e apoio às festas realizadas
pelo Banana Café no Jardim do Torel;
- Aquisição de novos estores para todas as
janelas dos gabinetes, nas instalações da Junta de
Freguesia de Santo António, sitas na rua Alexandre
Herculano, nº 46. A instalação dos estores está
prevista para o dia 12 de julho;
- Cedência de meios humanos para apoio na
produção de eventos da subunidade de Cultura
como Dia do Vizinho, Dia da Criança, Arraial etc;
- Manutenção do fecho de porta arrombada na Rua
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Arco de São Mamede;
- Cedência de meios humanos para apoio em
pequenas reparações para a subunidade de Ação
Social;
- Cedência de meios humanos para apoio na
instalação de rede informática na CPCJ para a
subunidade de Comunicação;
- Levantamento de ferramentas e materiais necessárias
para os trabalhos realizados pelas subunidades de
Espaço Público e Espaços Verdes;
- Reparação do bebedouro do Jardim Marcelino
Mesquita;
- Instalação das novas papeleiras no Jardim Marcelino
Mesquita, Praça da Alegria e Jardim Camilo Castelo
Branco;
- Apoio na montagem das mesas de eleições;
- Reparação do muro do Parque Infantil do Jardim do
Torel;
- Manutenção da carrinha anteriormente pertencente
à subunidade de Limpeza Urbana e que, depois de

arranjada, passou para a subunidade de Espaço
Público para auxílio nos trabalhos de rua;
- Intervenções em equipamentos no âmbito
da gestão da subunidade da Educação com
reparações no brinquedo (rede de marinheiro)
instalado na escola E.B.1/JI de São José e no
baloiço instalado na Praça da Alegria.

Intervenções realizadas
no Espaço Público
- Intervenções de requalificação de calçada
através da correção de zonas com patologias de
descalcetamento e desnivelamento. No total de
1.398 m2 intervencionados nestes últimos três
meses.
Zona 1
•Praça das Amoreiras;
•Rua Monte Olivete;
•Rua de São Filipe Néri;
•Av. Eng. Duarte Pacheco;
•Rua da Artilharia;
Zona 2
•Barata Salgueiro;
•Rua Braamcamp;
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•Rua Mouzinho da Silveira;
•Rua Alexandre Herculano;
Zona 3
•Rua Eça de Queiroz;
•Avenida Duque de Loulé;
Zona 4
•Rua da Escola Politécnica;
•Rua Nova de São Mamede;
•Rua Arco de São Mamede;
•Largo de São Mamede;
•Luis Fernandes;
•Rua da Escola Politécnica;
Zona 5
•Rua Santo António à Gloria;
•Travessa do Rosário;
•Calçada do Patriarcal;
•Príncipe Real;
•Travessa da Glória;
•Rua da Glória;
•Praça da Alegria;
Zona 6
•Jardim do Torel;
•Rua de São José;
•Rua Nogueira e Sousa;

•Rua Rodrigues Sampaio;
•Rua Luciano Cordeiro;
•Rua do Telhal;
•Rua Júlio de Andrade;
•Calçada de Santo António;
•Rua Carrião;
Zona 7
•Praça do Marquês de Pombal;
- Fiscalização, acompanhamento e levantamento
de intervenções de requalificação de calçada
através da correção de zonas com patologias de
descalcetamento e desnivelamento realizadas pela
empreitada.

- Intervenções de remoção e recuperação
sinalização vertical:
•Mercado do Rato;
•Rua da Alegria;
•Rua Venceslau de Morais;
•Rua Actor Tasso.

Vítor Sequeira
Coordenação Manutenção Espaço Público

- Intervenções de remoção e recuperação de
pilaretes e baias:
•Largo do Rato;
•Rua Castilho;
•Travessa Larga;
•Avenida Engenheiro Duarte Pacheco;
•Travessa das Amoreiras;
•Rua Rodrigo da Fonseca;
•Rua Cecílio de Sousa;
•Rua Marcos Portugal:
•Praça do Príncipe Real;
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LICENCIAMENTO
Hip-Hop - Praia do Torel

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.
Este serviço realizou, sumariamente o seguinte
trabalho:

Licenciamento Zero
Até 6 de junho foram analisadas 420 comunicações.
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, desde janeiro, 10
pedidos de ocupação temporária de espaço público
e preparadas as ocupações temporárias das festas
da Cidade.

Trabalhos Diversos
Para além das colaborações habituais com outros
serviços da freguesia, continuamos a esclarecer os
comerciantes relativamente ao novo Regulamento de
Horários de Funcionamento do Concelho de Lisboa.
Foram também recebidos e analisados 4 pedidos de
licença para arrumadores de automóveis e estão a
ser preparados os procedimentos de seleção para
atribuição de licenças para restauração ou bebidas
não sedentária.
Tiago Lopes
Coordenação Licenciamento
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LIMPEZA URBANA
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LIMPEZA URBANA
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
abril a junho de 2019 pelos serviços de Limpeza
Urbana da Freguesia de Santo António, que dispõe
de dois postos onde 38 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.
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.
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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:
- Marcha Anual – Animal – 6 de abril – Reforço de
manutenção de varredura e papeleiras;
- Procissão Via Sacra – 12 de abril- reforço de
manutenção de varredura e papeleiras e recolha de
resíduos indevidamente depositados nas zonas de
passagem da procissão;
- Procissão Domingo de Ramos – 14 de abril reforço de manutenção de varredura e papeleiras e
recolha de resíduos indevidamente depositados nas
zonas de passagem da procissão;
- Procissão Via Sacra – 19 de abril - reforço de
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manutenção de varredura e papeleiras e recolha de
resíduos indevidamente depositados nas zonas de
passagem da procissão;
- Corrida da Liberdade – 25 de abril – reforço de
manutenção com equipa de apoio ao evento para
manutenção de varredura e papeleiras;
- Comemorações 25 de abril - 25 de abril – reforço
de manutenção de varredura e papeleiras;
- 34ª Corrida 1º de Maio - 1 de maio - reforço de
manutenção com equipa de apoio ao evento para
manutenção de varredura e papeleiras;
- 2ª Corrida da Defesa Nacional - 5 de maio reforço de manutenção com equipa de apoio ao
evento para manutenção de varredura e papeleiras;
- Marcha pela Vida Independente - 5 de maio reforço de manutenção de varredura e papeleiras;
- Manifestação Nacional da Administração Pública
- 10 de maio - reforço de manutenção de varredura
e papeleiras;
- Comemorações do Campeonato de Futebol 2019;
- 12 de maio (equipa de prevenção) e 19 de maio
- Manutenção de áreas do Marques de Pombal/
Avenida da Liberdade e área limítrofes após festejos
de comemorações do Campeonato de Futebol 2019;
- Mobilidade – Viver a Rua – CML – 19 de maio
- reforço de manutenção com equipa de apoio ao
evento para manutenção de varredura e papeleiras;
- Manifestação Greve Climática – 24 de maio -

reforço de manutenção de varredura e papeleiras;
- Lisboa Antiga de Bicicleta – 2 de junho - reforço
de manutenção de varredura e papeleiras.
Eventos previstos até final de junho:
- Marchas de Lisboa – 12 de junho - Manutenção
de área da Avenida da Liberdade e área limítrofes
após comemorações do Dia de Santo António –
Marchas de Lisboa;
- Marcha Orgulho LGBT – 29 junho - Reforço de
manutenção de varredura e 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 Licenciamento da freguesia;
Serviço de Ação Social:
- Feira da Saúde – Fábrica dos Cidadãos - 7 de
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abril - cedência de contentores para apoio ao
evento;
- Recolha de resíduos de pessoas Sem Abrigo em
coordenação com os serviços de proximidade da
PSP;
- Dia do Vizinho – 25 de maio - operacionalização
de trabalhos de limpeza do jardim Marcelino
Mesquita através da preparação do local com
lavagem da área da Praça das Amoreiras, cedência
de contentores para distribuição no jardim e de
sacos de lixo de apoio à área de Street Food,
reforço com equipa de apoio na varredura e
limpeza de papeleiras, manutenção de varredura da
área do Jardim após o evento.
Serviço de Educação:
- Arraial Escola EB1 São José – 21 de junho
(previsto) - operacionalização de trabalhos de
limpeza através da cedência de contentores, entrega
de sacos de lixo de apoio, realização de lavagem
do Páteo da Escola após o evento.
Serviço de Espaços Verdes:
- Apoio ao serviço de manutenção de arvoredo –
primeira quinzena de abril – reforço de Varredura
nos arruamentos com manutenção de arvoredo –
Rua Barata Salgueiro, Rua Rosa Araújo, Castilho.
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Serviço de Licenciamento:
- Arraial Unidos da Glória – 3 a 16 de junho - cedência
de contentores de apoio ao arraial e reforço de varredura
do local.
- Festa Quiosque Banana Café – 24 de maio –
operacionalização de trabalhos de limpeza do espaço
através da cedência de contentores, reforço com equipa
de apoio na varredura e limpeza de papeleiras, lavagem
de escadaria dos jardim do Torel e varredura do Páteo da
Escola EB1 São José após o evento.
- Festa Quiosque Banana Café – 31 de maio –
operacionalização de trabalhos de limpeza do espaço
através da cedência de contentores, reforço da varredura
e limpeza de papeleiras, coordenação com os serviços
de Higiene Urbana da CML para reforço da recolha de
contentores do evento e varredura do Páteo da Escola
EB1 São José após o evento.
Serviço de Cultura;
- Dia da Criança – 1 de maio - operacionalização de
trabalhos de manutenção e limpeza do jardim Marcelino
Mesquita através da preparação do local com varredura,
cedência de contentores para distribuição no Jardim,
reforço com equipa de apoio na varredura e limpeza
de papeleiras durante o evento, coordenação com
os serviços de Higiene Urbana da CML para reforço
da recolha de contentores do evento, manutenção de
varredura da área do jardim após o evento.
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- Arraial Santo António – 1 a 16 de junho operacionalização de trabalhos de manutenção e
limpeza do jardim Alfredo Keil através da preparação
do local com lavagem da área do jardim, cedência
de contentores, coordenação com os serviços de
Higiene Urbana da CML para reforço da recolha de
contentores do evento, estando ainda prevista uma
lavagem de manutenção intermédia e lavagem final
do espaço.

Gestão de equipamentos
- Procedimento de aquisição de equipamentos a
bateria incluindo sopradores e roçadoras, integrado
no plano de substituição de equipamentos para
redução de ruido e da emissão de gases CO2.
- Procedimento de contratação pública para
aquisição de fardamento para os trabalhadores da
Limpeza Urbana e equipamentos de segurança e
sinalização.
- Procedimento de manutenção e reparação do
veículo elétrico Goupil com substituição de baterias.
- Procedimento de aquisição de ferramentas de
trabalho incluindo chaves, vassouras, pás, etc.

Reuniões
- Reunião do grupo operacional para manutenção
de espaço público durante as comemorações do
Campeonato Nacional de Futebol 2019, que integra os
serviços de Higiene Urbana da CML, e os serviços de
Limpeza Urbana das Freguesias de Avenidas Novas,
Santa Maria Maior e Arroios.
- Reunião do grupo operacional dos eventos Festas de
Lisboa, promovido pelo Serviço Municipal de Proteção
Civil, e que reúne diferentes serviços da CML, PSP, PM,
RSB, Carris, Metropolitano de Lisboa e Freguesias de
Santa Maria Maior, São Vicente, Estrela e Misericórdia.
- Reunião do grupo operacional para manutenção de
espaço público durante as Marchas de Lisboa, que
integra os serviços de Higiene Urbana da CML, e os
serviços de Limpeza Urbana das Freguesias do centro
histórico.
- Reunião do grupo comunitário promovido pela Fábrica
dos Cidadãos – Projeto BIP/ZIP.
- Reuniões de trabalho com Licenciamento, Espaços
Verdes e Quiosque Banana Café do Torel, para
implementação de plano de ação e melhorias aos
eventos realizados neste espaço.
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LIMPEZA URBANA
Outros
- Abertura de procedimento para ocupação de 5 postos
de trabalho em regime de mobilidade para funções de
cantoneiro.
- Abertura de procedimento concursal comum de
recrutamento para ocupação de 5 postos de trabalho em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado para funções de cantoneiro.
- Participação no II Encontro Nacional de Limpeza
Urbana no dia 30 de maio, organizado pela Cascais
Ambiente e com a apresentação da Associação
“Limpeza urbana – Parceria para cidades + Inteligentes e
Sustentáveis”.

vista à otimização da utilização de infraestruturas e
recursos, ao nível da higiene urbana e com incidência
das vias e espaços públicos da freguesia, ambos com
efeitos diretos no funcionamento e recursos do serviço
de limpeza urbana de Santo António.

Ambiente e Sensibilização Ambiental
Local

sensibilização junto dos utilizadores para o não uso de
garrafas de plástico com a reutilização de recipientes e
gestão sustentável da água potável.
Filipa Mendes
Coordenação Limpeza Urbana

- Participação na apresentação da Lisboa Capital
Verde Europeia 2020 promovida pela Câmara
Municipal de Lisboa;
- Desenvolvimento de contactos com vista à criação de
Carta de Princípios de Responsabilidade Ambiental da
freguesia;

- Acompanhamento e gestão de processos de
ocorrências na área da Limpeza Urbana no portal
municipal “Na minha Rua”;

- Desenvolvimento de contactos com vista à
implementação do projeto e campanha de
sensibilização ambiental para uso de papeleiras e
cedência de cinzeiros para recolha de beatas;

- Acompanhamento do processo de transferência de
competências para a recolha de resíduos indevidamente
depositados junto de ecopontos de superfície,
ecopontos subterrâneos e vidrões, entre o Município
de Lisboa e a Freguesia de Santo António e o contrato
interadministrativo de cooperação com a CML com

- No seguimento da implementação de modelo que
promova a eficiência de subsistemas da energia,
mobilidade, água e resíduos, implementação
de sistema de fornecimento de água canalizada
potável nas instalações da freguesia, associado a
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Freguesia de Santo António
Bem no coração de Lisboa
Calçada Moinho de Vento nº 3
1169-114 Lisboa
Telefone 218 855 230
Fax 218 855 239
Email info@jfsantoantonio.pt
www.jfsantoantonio.pt
/FreguesiaSantoAntonioLisboa

