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Bem no Coração de Lisboa

Começámos por idealizar um projeto para Freguesia de
Santo António, após a aposta dos nossos fregueses no nosso
trabalho, foi possível dar corpo às iniciativas na área da
educação, desporto, cultura, espaços verdes, ação social
e limpeza urbana. E só com o empenho e a dedicação de
toda a nossa equipa, neste último trimestre, tem sido possível
cimentar trabalho nos diferentes vértices que compõem a
nossa Freguesia.

da Freguesia (EB1/JI Luísa Ducla Soares e da EB1/JI S.
José), tem revelado que a tradição ainda é o que era.

Sempre a pensar naqueles que vivem bem no coração de
Lisboa continuamos a renovar as nossas áreas verdes e o
nosso espaço público. E, para evitar ocupações abusivas
desses mesmos espaços, procedemos à remoção de duas
esplanadas, com a Policia Municipal, como forma de
restabelecer a normal circulação pedonal.

E a Freguesia não podia deixar de comemorar com as
castanhas, porco assado no espeto e água-pé. Uma tradição
que se cumpriu no Jardim Alfredo Keil e no Largo de São
Mamede. Pela adesão demonstra que conseguimos ir ao
encontro das necessidades dos nossos fregueses e que
continuam a ser eventos de referência na nossa cidade.

A saúde e o bem-estar de quem aqui vive, trabalha e nos
visita, continua a ser também uma das nossas preocupações.
Por isso a realização, pela primeira vez, de uma caminhada
noturna para conhecer as zonas mais emblemáticas da
Freguesia, passando pelos seus pontos de interesse histórico,
cultural e arquitetónico. E foi com alegria que testemunhei a
presença das 30 pessoas que quiseram a pé, a pé, ao pé de
Santo António participar na iniciativa “Toca Andar”.

Continuamos apostar no diálogo permanente com todos os
agentes culturais para pudermos oferecer a todos o acesso à
cultura.

Associamo-nos às comemorações do mês do idoso com
a iniciativa “Anos Dourados”, numa tarde repleta de
animação e convívio entre os nossos fregueses e os nossos
colaboradores.
A pensar nos mais pequenos o “Canto do Conto”, que se
realiza na Biblioteca Cosmelli Sant’Anna ou nas duas Escolas

Destaque ainda para a “Parada Seja Sorridário”,
organizada pela Operação Nariz Vermelho, na qual a
Freguesia de Santo António proporcionou aos mais novos
pinturas faciais, esculturas de balões e um livro infantil.
A chegada do outono trouxe consigo o tradicional Magusto.

Em novembro realizámos, em conjunto com a União das
Associações do Comércio e Serviços (UACS) e a Escola
de Comércio de Lisboa, dois workshops de vitrinismo como
forma de disponibilizar ao nosso comércio ferramentas
praticas para a realidade do dia-a-dia.
Há aspetos e áreas que ficam sempre por abraçar e sentimos
que o trabalho nunca está terminado. Mas juntos temos vindo
a construir um caminho mais sólido e firme para continuar a
fazer não só diferente mas melhor.
Vasco Morgado Jr. – dezembro 2015

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · dezembro de 2015

05

Ação Social

10

Comunicação

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
Cultura
e Dinamização
Freguesia de Santo António. Está dividido por temas/
do Espaço Público
acções.

15

24

Desporto

29

Educação

34

Espaços Verdes e Património

39

Licenciamento

42

Limpeza Urbana

46

Intervenção e Manutenção

49

Comércio e Turismo

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

AÇÃO SOCIAL
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AÇÃO SOCIAL
O presente relatório consiste numa descrição
sumária do trabalho desenvolvido no decorrer do
trimestre outubro, novembro e dezembro de 2015,
pelo Departamento de Ação Social da Freguesia de
Santo António.

(medicamentos, compras), acompanhamento e
transporte a consultas médicas e exames, entrega
de alimentos no domicílio, acompanhamento a
passeios. Sendo dada resposta também em casos de
solicitações pontuais.

Está dividido por temas/ações estando no
Departamento de Ação Social todos os documentos
e processos arquivados relativos aos assuntos
descritos ao dispor de consulta do Executivo.

Neste momento o programa conta com 8
colaboradoras, 2 motoristas e 1 coordenadora e é
prestado apoio a um total de 87 beneficiários.

ATENDIMENTOS
Os atendimentos são preferencialmente por
marcação e realizam-se às quintas-feiras no Centro
Social Laura Alves e às terças-feiras no Pólo de São
Mamede. Não obstante dos dias das marcações,
através do telefone direto do Departamento
realizamos atendimentos diários e as situações
de urgência são tratadas com a celeridade que o
assunto obriga. Neste trimestre foram realizados
realizámos um total de 240 atendimentos.

VASSOURAS & COMPANHIA
Diariamente realizamos através deste programa o
apoio ao nível da higiene da casa, higiene pessoal,
acompanhamento na aquisição de bens e serviços
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COMISSÃO DE PROTECÇÃO
CRIANÇAS E JOVENS LISBOA
CENTRO (CPCJ-LISBOA CENTRO)
Estivemos presentes nas reuniões da Comissão
Alargada da CPCJ - Lisboa Centro que se realizam
sempre à última quinta-feira de cada mês. No
dia 29 de outubro realizaram-se eleições das
quais resultou a eleição da Presidente a Dr.ª
Cláudia Leirião, representante do Instituto de
Segurança Social, e no dia 26 de Novembro foram
apresentados os grupos de trabalho.
Este Departamento encontra-se inserido no Grupo
de Trabalho da Prevenção do qual fazem parte as
Juntas de Freguesia da Misericórdia, Arroios e Santa
Maria Maior, a PSP e o IAC.

REUNIÕES
Realizámos diversas reuniões com várias entidades
parceiras, para articulação e trabalho de casos.
Destacamos as reuniões com a PSP na pessoa
da Subcomissário Aurora Dantier, Chefe António
Lobo, Subcomissário Tiago Miranda, a Santa
Casa de Misericórdia de Lisboa (SCML) na pessoa
da Dr.ª Etelvina Amoroso - Diretora da UDIP Sul;
com a Diretora do Centro de Dia de Coração de
Jesus - Dr.ª Elsa Gaspar; com a Dr.ª Edna Vitorino
Assistente Social do Centro de Dia de Coração
de Jesus; com a Diretora do CAI São José Dr.ª
Alexandra Carrapatoso; a Dr.ª Raquell Marcos e a
Dr.ª Paula Marcelo que são as Assistentes Sociais
adstritas à Freguesia de Santo António; Dr.ª Celeste
Brissos e Dr.ª Marisa Melo do NPISA (Núcleo de
Planeamento e Intervenção nos Sem Abrigo); Dr.ª
Sandra Anastácio e Filipe Rodrigues da Associação
João 13; Dr.ª Maria João Martins Delegada de
Saúde Pública; Dr.ª Luísa Matos da Equipa de
Apoio à Família da Direção de Ação Social Local
– Sul; Dr.ª Susana Cintra, Dr.ª Cristina Proença,
Dr.ª Amélia Veloso e Dr.ª Valentina Chitas da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo (ARSLVT) Equipa da Divisão de Intervenção
nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
(DICAD); Dr. Paulo Serqueira Direção-Geral de

Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP);Dr. Luís
Manuel, Elaine Silva e Luísa Dias do Refeitório da
CIMPOR.

FUNDO DE EUROPEU DE APOIO A
CARENCIADOS (FEAC 2015)
No âmbito do Programa FEAC 2015 enquanto
entidade Mediadora e Beneficiária realizámos o
levanto dos 18 produtos: leite UHT, manteiga, queijo
em barra, feijão encarnado, tomate pelado, grão,
esparguete, pevide, cotovelo, atum, sardinha em
lata, papa de farinha láctea, cereal de pequenoalmoço, marmelada, arroz, açúcar, óleo e salsichas
que entregámos até dia 30 de novembro a 118
Agregados Familiares que correspondem a cerca de
220 pessoas.

ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIOS
Acolhemos no dia 28 de outubro as Estagiárias
Sara Alexandra Pinto Leão Lopes Félix e Anabela
Teixeira Ferreira alunas do 2º ano do 2º Ciclo do
Mestrado em Psicologia Forense e da Exclusão
Social da Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias. Estas alunas estão a realizar um estágio
curricular de 300 horas.
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AÇÃO SOCIAL
TRABALHO A FAVOR DA
COMUNIDADE – DIRECÇÃO
GERAL DE REINSERÇÃO SOCIAL E
SERVIÇOS PRISIONAIS

APOIO ALIMENTAR PINGO
DOCE (PD) E MOVIMENTO ZERO
DESPERDÍCIO (ASSOCIAÇÃO
DARIACORDAR)

Em parceira com a Direção Geral de Reinserção
Social e Serviços Prisionais, temos até ao momento
4 prestadores de trabalho a favor da comunidade
inseridos no Departamento de Espaço Público.

No âmbito da parceria estabelecida com o Pingo
Doce, SA continuámos com a distribuição de
alimentos a 57 famílias. Essa distribuição realiza-se
semanalmente às quartas-feiras no Centro Social
Laura Alves, os donativos recebidos dos PD de
Algés e às terças do PD de Algés e às quintas-feiras
(Pólo de São José), donativos recebidos dos PD de
Algés e Famões. Estes donativos começaram desde
dezembro a ser encaminhados para a Refood Santo
António, assim como os beneficiários deste apoio.

VISITAS DOMICILIÁRIAS
Em articulação com o Centro de Dia de Coração
de Jesus e a PSP realizámos 12 visitas domiciliárias,
baseadas nas sinalizações recebidas pelo
Recenseamento Geriátrica da Freguesia de Santo
António.
Realizámos 31 visitas solicitadas pelos próprios
no sentido de perceber a resposta adequada à
problemática sinalizada.
No âmbito das sinalizações que chegam a este
Departamento através do Serviço de Protecção Civil
da CML, acompanhámos 8 aberturas de porta com
socorro na área da Freguesia.
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No âmbito do protocolo com a Associação
DariAcordar temos recolhido diariamente do
Refeitório da Tranquilidade, da Cimpor 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 foi inaugurado no dia 24 de julho
de 2015 estando em pleno funcionamento desde as
08h00 do dia 27 de julho de 2015. Tem como área
de intervenção a área da 1ª Divisão do Comando
Metropolitano de Lisboa e este Espaço consagra
uma resposta integrada dos serviços policiais e de
ação social de apoio à vítima, 24h por dia, 365
dias por ano.
Tem como objectivos a intervenção direta nas
denúncias de Violência Doméstica em articulação
com as diversas entidades com actuação na 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.
Este espaço tem duas entradas independentes,
assegurando a privacidade, o conforto e a
segurança necessárias às vítimas deste tipo de
crime. 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.
O atendimento é realizado por dois polícias (um
do género feminino e outro do género masculino),

coadjuvados por técnicos de apoio à vítima da
Freguesia de Santo António. O atendimento é
assegurado por um efectivo de dez polícias que
trabalham em rotação de 24 horas e em turnos de
oito horas.
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 a sua inauguração até ao momento já foram
realizados 202 atendimentos.
No dia internacional do idoso 1 de outubro a
coordenadora da Ação Social participou no
programa “Queridas Manhãs”, da SIC.
Estiveram no Espaço Júlia o “Jornal de Notícias”,
no dia 2 de novembro, “O Público” e a Edição de
“O Corvo” no dia 4 de novembro e no dia 5 de
novembro a “Revista Visão”.
No dia 25 de novembro foi feita uma reportagem
para o programa “Portugal em Directo”.

CABAZES DE NATAL
De 16 de outubro a 16 de novembro, este
Departamento em parceria com o Departamento da
Cultura, coordenou as inscrições no Cabaz de Natal
2015. Recebemos 187 inscrições.
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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.

No dia 15 de dezembro este Departamento
participou na Festa de Natal da Freguesia.

OUTROS
No dia 16 de outubro este Departamento participou
numa Sessão de Formação da Linha Nacional
de Emergência Social – LNES (144) a convite do
Instituto de Segurança Social e da Subcomissário
Aurora Dantier. Esta formação realizou-se nas
instalações do ISS na Av. EUA nº 144.
No dia 4 de dezembro este Departamento
participou no IV Seminário – violência nas Relações
Íntimas e contra pessoas especialmente vulneráveis
organizado pelo Gabinete de Informação e
Atendimento à Vítima – Espaço Cidadania e Justiça,
o Instituto Egas Moniz nas instalações do DIAP no
Campus Justiça.
Inês Carrolo
Coordenação Acção Social

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

Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido pelo Departamento de
Comunicação no decorrer dos meses de outubro a
dezembro de 2015.
Ao Departamento de Comunicação da Freguesia de
Santo António compete:
Apoiar a definição da estratégia de comunicação
da Freguesia de Santo António e assegurar a
sua implementação, de acordo com as linhas
orientadoras definidas;
Implementar a estratégia de consolidação da
imagem e identidade definida para a Freguesia de
Santo António;
Produzir e gerir os conteúdos dos media digitais
e físicos da Freguesia, garantindo a exatidão e
coerência da informação, em conformidade com o
plano de comunicação global definido;

Conceber, desenvolver e acompanhar as
campanhas de comunicação, divulgação e imagem
de suporte às iniciativas desenvolvidas pela
Freguesia;
Desenvolver a concepção gráfica de suportes de
comunicação, físicos e digitais;
Promover o registo sistemático de notícias
divulgadas na comunicação social que respeitem 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.

Assegurar a comunicação institucional com os
media;
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COMUNICAÇÃO
De acordo com as competências acima descritas,
desenvolvemos os seguintes projetos:

Gestão dos conteúdos dos media
digitais e físicos da Freguesia
- Elaboração de conteúdos (texto e imagem)
e paginação do quarto número do Magazine
Trimestral Santo António;
- Contactos com diversas entidades da Freguesia
para obtenção de parcerias, entrevistas e notícias;
- Gestão de conteúdos no Facebook da Freguesia
(facebook/FreguesiaSantoAntónioLisboa )
incluindo a resposta online aos Fregueses;
- Elaboração dos conteúdos para o site
institucional (www.jfsantoantonio.pt),
nomeadamente nas áreas de notícias e agenda.
As notícias em agenda foram: Parada seja
Sorridário/ 16ª Festa do Cinema Francês/ Canto
do Conto – “Tenho um dedo que adivinha”/ Urban
Fest/ TAPAS – Spanish Design for Food/ Quartas
Diferentes – Festival Play/ Eat Out Lisboa/ “Os
Três Mosqueteiros”/ “A Europa somos nós”/ “15
anos da Associação de Gravura Água-Forte”/ “O
Espírito da Arte - Arte do Espírito”/ Lisbon & Estoril
Film Festival/ “À luz do dia até os sons brilham”/
Magusto Santo António/ Magusto Boa Vizinhança/

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · dezembro de 2015

“Fachadas”/ Workshops Vitrinismo/ Toca Andar/
“Vamos tocar neste assunto”/ Mercado de Música
Independente/ Iluminações de Natal/ Vodafone
Mexefest2015/ O Natal de Chocolate/ 4º Desfile
Nacional das Bandas Filarmónicas/ A Todos Um
Bom Natal/ Canto do Conto – “Natal com Todos”/
Exposição Feeling Blue/ “Noivo por Acaso”/ O
Pátio das Cantigas/ Apresentação Chipre

Comunicação institucional
com os media
- Gestão da base de dados de contactos de Órgãos
de Comunicação Social;
- Acompanhamento do programa "Agora Nós", da
RTP1, no dia 27 de outubro;
- Elaboração e divulgação do Comunicado de
Imprensa entre a Freguesia de Santo António e a
Associação João13.

Comunicação interna
- Criação e envio de emails-convite para os
colaboradores da Freguesia:
- Parada Seja Sorridário
- Urban Fest
- Inauguração da Exposição Regresso às Artes

- Magusto de Santo António
- Workshops Vitrinismo
- Toca a Andar
- Prémios à Eficáfia da Comunicação
- Mercado de Música Indepenedente e Iluminações
de Natal
- Inauguração da Exposição Feeling Blue
- Criação e envio de uma agenda interna (enviada
todas as segundas feiras) para os Colaboradores
e Executivo da Freguesia de Santo António. Onde
é possível ter acesso às iniciativas e eventos que
decorrem nessa semana na Freguesia.

Criação, design, produção e
divulgação de peças para suporte
às iniciativas desenvolvidas pela
Freguesia
- Desenvolvimento da concepção 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 notícia dos seguintes projetos:
4º Desfile das Bandas Filarmónicas/Vodafone
Mexefest2015/ Natal de Chocolate/ Workshop
Vitrinismo – Interior da Loja/ Freguesia mais
iluminada/ 2ª edição do Mercado de Música

Independente/ Toca Andar/ “Vamos Tocar Neste
Assunto”/ Workshop Vitrinismo – Montra/ Praia
do Torel Premiada/ Magusto da Boa Vizinhança/
Teleassistência SOS/ Exposição Fotográfica
“Fachadas”/ Sabe o que cobre o seu seguro?/ “O
Tempo que Resta”/ Magusto Santo António/ “À
luz do dia até os sons brilham”/ TAPAS – Spanish
Design for Food/ Quartas Diferentes – Dificuldades
da Linguagem/ Ações de sensibilização da PSP/
“Regresso às Artes”/ Protocolo “Mundo a Sorrir”/
Anos Dourados/ Protocolo entre a Freguesia de
Santo António e a Associação João13/ Cabaz de
Natal/ Orçamento Participativo 2015/ Urban Fest/
Segunda Parada de Automóveis Antigos/ Espaço
Júlia: “um caso exemplar”/ Parada Seja Sorridário.
- Os cartazes desenvolvidos foram colocados nos 27
locais de estilo da Freguesia: Parada Seja Sorridário/
Eleições Legislativas 2015 – Serviço de Transporte
Gratuito/ Canto do Conto – “Tenho um dedo que
adivinha”/ Urban Fest / Cabaz de Natal/ Anos
Dourados/ Nova nota de 20€/ Universidade
Sénior/ Festival Play/ Regresso às Artes/ Canto do
Conto – “Histórias na Calçada”/ Magusto de Santo
António/ Magusto Boa Vizinhança/ Toca Andar/
Exposição de Fotografia na BACS – Fachadas/
Workshops de Vitrinismo na UACS / Venha registar o
seu melhor amigo/ ATL Férias de Natal/ Iluminações
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de Natal/ Peça de teatro “A todos um Bom Natal”/
Exposição BACS Felling Blue/ Canto do Conto –
“Natal com Todos”/ Peça de teatro “Noivo Por
Acaso”;
- Os flyers desenvolvidos foram: Cabaz de Natal/
Eleições Legislativas 2015/ Urban Fest/ Magusto
Santo António/ Iluminações de Natal/ Mercado de
Música Independente.

Outros
- Folheto de Programação do Canto do Conto
outubro/julho;
- Placa de sinalização no Passadiço;
- Placa de identificação do local de voto nas
Eleições Legislativas;
- Placas de sinalética dos vários gabinetes na Rua
Alexandre Herculano;
- Elaboração dos seguintes convites: Exposição
Feeling Blue e o evento com a Embaixada do
Chipre;
- Elaboração do catálogo da Exposição "Regresso
às Artes";
- Elaboração dos vouchers Cabazes de Natal 2015;
- Elaboração de placas identificativas para as
seguintes exposições: "Regresso às Artes" e Feeling
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Blue;
- Elaboração de um slideshow sobre a Festa do
MiniBásquete de Santo António;
- Participação nas seguintes iniciativas:
- Acompanhamento da Parada Nariz Vermelho (dia
2 de outubro);
- Acompanhamento das Eleições Legislativas 2015
na Freguesia (dia 4 de outubro);
- Acompanhamento da visita da Secretária de
Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade
ao Espaço Júlia (dia 9 de outubro);
- Acompanhamento da ação de apreensão de
esplanada no Príncipe Real (dia 9 de outubro) –
reportagem fotográfica;
- Acompanhamento do Urban Fest (dia 9 e 16 de
outubro);
- Acompanhamento da 2ª Parada de Automóveis
Antigos na Avenida da Liberdade (dia 11de
outubro);
- Inauguração da exposição “Regresso às Artes” (21
de outubro);
- Inauguração da exposição TAPAS: Spanish Design
for Food na Sociedade Nacional de Belas Artes (22
de outubro);
- Acompanhamento da ação de sensibilização da
PSP na apresentação da nova nota de 20€ (dia 22
de outubro);
- Assinatura do Protocolo Mundo a Sorrir, na sede

da freguesia;
- Acompanhamento da celebração do Dia do Idoso
nos Bombeiros Voluntários Lisbonenses (dia 23 de
outubro);
- Distribuição da Magazine Santo António, nº4,
pela freguesia;
- Acompanhamento “Quartas Diferentes –
Dificuldades de Linguagem - Festival Play Sessão
Curtas” na Casa da Comarca Arganil (dia 28 de
outubro);
- Acompanhamento da ação de apreensão de
esplanada no Príncipe Real (dia 29 de outubro) –
reportagem fotográfica;
- Reportagem fotográfica Doc Lisboa na Cinemateca
Portuguesa (dia 30 de outubro);
- Inauguração da 1ª edição Eat Out, Garagem Auto
Palace (dia 30 de outubro);
- Visita e reportagem à Fábrica Sant’Ana Lx Brewery
(dia 4 de novembro);
- Acompanhamento Lisbon & Estoril Film Festival –
Cinemateca Portuguesa (10 de novembro);
- Reportagem fotográfica da exposição TAPAS (dia
6 de novembro);
- Visita e reportagem na Casa Museu Medeiros e
Almeida (dia 6 de novembro);
- Reportagem fotográfica da exposição “À luz do
dia até os sons brilham” (LEFFEST) – Mãe de Água
(dia 10 de novembro);

- Acompanhamento do Magusto Santo António na
Praça da Alegria (dia 11 de novembro);
- Acompanhamento do Magusto da Boa Vizinhança
no Largo de São Mamede (dia 14 de novembro);
- Inauguração da exposição fotográfica “Fachadas”
na BACS (dia 17 de novembro);
- Acompanhamento dos Workshops de Vitrinismo na
UACS (dia 19 e 26 de outubro);
- Acompanhamento da 1ª Caminhada Noturna da
Freguesia – “Toca Andar” (dia 20 de novembro);
- Acompanhamento do espetáculo “Vamos
Tocar Neste Assunto” no Teatro Tivoli (dia 23 de
novembro);
- Acompanhamento da inauguração das luzes de
Natal na Praça da Alegria (dia 27 de novembro);
- Acompanhamento dos dois dias do “Mercado de
Música Independente” (dia 27 e 28 de novembro);
- Acompanhamento dos dois dias do “Vodafone
Mexefest” (dia 27 e 28 de novembro);
- Acompanhamento do “Natal de Chocolate” na
Rua Castilho (dia 28 de novembro);
- Acompanhamento do “4º Desfile Nacional das
Bandas Filarmónicas na Avenida da Liberdade (dia
29 de novembro);
- Visita e reportagem à Editora Minerva –
Almanaque Borda D’Água (dia 2 de dezembro);
- Acompanhamento no dia da apresentação dos
novos equipamentos d’Os Lâncias – Estádio da Luz

(dia 5 de dezembro);
- Acompanhamento na inauguração da exposição
fotográfica e cerâmica Feeling Blue na BACS (dia 9
de dezembro);
- Acompanhamento da peça de teatro “Noivo por
Acaso” no Teatro Villaret (dia 10 de dezembro);
- Acompanhamento do espetáculo para crianças “A
Todos um Bom Natal” (dia 12 de dezembro);
- Acompanhamento do Hype Market (12 e 13 de
dezembro);
- Ação de Levantamento de Danos na Calçada e
Mobiliário Urbano (dia 14 de dezembro);
- Acompanhamento do filme “Páteo das Cantigas” e
entrega dos cabazes de Natal aos fregueses (dia 15
de dezembro);
- Acompanhamento das festas de Natal nas escolas
da freguesia (dia 17 de dezembro);
- Acompanhamento das férias de Natal OTL (de 18
a 23 e de 28 a 30 dezembro);
- Acompanhamento do evento da Embaixada do
Chipre (dia 18 de dezembro).
Pedro Martins
Coordenação Comunicação
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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.

CULTURA E DINAMIZAÇÃO
DO ESPAÇO PÚBLICO
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Outubro
Parada Nariz Vermelho (2 de
Outubro)
O Dr. Chocapic, a Super Dra Ginjação, o
Enfermeiro Champignon, a Enfermeira Xtruz foram
alguns dos Doutores Palhaços que levaram a boa
disposição a cerca de 100 crianças das Escolas da
Freguesia de Santo António.
Ao som da banda “Farra-FanFarra”, a tarde do dia
2 de outubro foi bem animada, junto da Estátua
dos Combatentes da Grande Guerra, na Avenida
da Liberdade. A Freguesia proporcionou aos mais
novos pinturas faciais, esculturas de balões e um
livro infantil, esta última com o apoio da editora
Leya.

Urban Fest (9 a 11 de Outubro e 15
a 18 de Outubro)
Houve comida, bebida, possibilidade de fazer
compras e animação garantida com djs.
Assim se conheceu o que de melhor se pode comer
ao ar livre. A entrada é gratuita.
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Inauguração da Exposição
Regresso às Artes
“Regresso às Artes” foi uma exposição retrospetiva
de algumas das obras que, desde 2010, estiveram
expostas neste espaço.

Anos Dourados
A Freguesia de Santo António associou-se às
comemorações do Dia Internacional do Idoso,
a dia 23 de outubro, com uma tarde animada –
Colaboração com o Departamento de Ação Social
na Comemoração do Mês do Idoso.

Programa Agora Nós – Biblioteca
Arquitecto Cosmelli Sant’Anna –
exposições e Canto do Conto
Participação no programa de televisão Agora Nós
de 27 de outubro, apresentando o trabalho da
Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant’Anna.

“Dificuldades de Linguagem”, porque ser surdo ou
gago nem sempre é fácil. Dia 28 de outubro todos
foram convidados a ver o filme e participar numa
conversa informal com Helena Germano, Terapeuta
da Fala. O principal objetivo foi informar e alertar os
fregueses para estas dificuldades.

Festival Play – Casa da Comarca de
Arganil
O Festival Play em parceria com a Freguesia de
Santo António organizou uma sessão especial sobre
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Novembro
Magusto
Pela comida e pelo cheiro se entendem as estações.
E não há sinal mais evidente da chegada do Outono
do que as castanhas a assar na rua. Por isso a
Freguesia de Santo António preparou mais um fim
de tarde de convívio e animação para celebrar o
São Martinho a preceito: castanhas e água-pé e um
porco no espeto para prolongar a festa!

Magusto da Boa Vizinhança Santo
António
Apoio logístico para a realização do Magusto no
Largo de São Mamede.
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Inauguração da exposição de
fotografias da Freguesia
“Na Freguesia de Santo António deixei-me
passear entre os vultos anónimos, e deparei-me,
acima dos vultos, com a arquitetura em todo o seu
esplendor. Ruas estreitas, largas avenidas, edifícios
altos, ou pequenas casas esquecidas no meio de
tanta cidade. Entre varandas e janelas, o tempo
deixa as suas marcas nas paredes gastas, usadas,
quebradas. Apesar disso, outros edifícios renascem
mesmo ao nosso lado. Na famosa Avenida da
Liberdade, diverti-me a conjugar a flora perdida e
a arquitetura em constante mutação, sobrepondo os
majestosos plátanos e os prédios que desfilam nesta
artéria. O velho e o novo cruzados, sobrepostos,
num olhar diferente sobre a Freguesia.”

Prémios à Eficáfia da Comunicação
2015
A Freguesia de Santo António venceu o 1.º lugar do
PRÉMIO À EFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO LOW
BUDGET 2015 e 2.º lugar na categoria ATIVAÇÃO
E PATROCÍNIOS referente ao evento PRAIA DO
TOREL atribuído pela Associação Portuguesa de
Anunciantes (APAN)

Filipa Veiga
Coordenação Cultura e Dinamização
do Espaço Público
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Toca a andar
Apoio à criação e comunicação do evento.
Elaboração do Percurso Cultural.

Mercado de Música Independente
Dois dias de muita música e de convívio, durante
os quais os visitantes ficaram a par das últimas
novidades em matéria de música independente.
Houve ainda a possibilidade de assistir a vários
espetáculos, conversar com os responsáveis das
diversas editoras que marcaram presença no
Picadeiro Real do Antigo Colégio dos Nobres do
Museu Nacional de História Natural e da Ciência.
Inúmeras editoras estiveram presentes e vários foram
os concertos ao vivo.
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Inauguração das Luzes de Natal da
Freguesia
A inauguração das iluminações de Natal da
Freguesia de Santo António foi realizada na Praça
da Alegria, no dia 27 de Novembro, pelas 18 horas.
Foi servido chocolate quente.

Prémio ALFACE D’OURO
A Revista TimeOut Lisboa atribuiu o Prémio Alface d'Ouro à Praia do Torel.

Dezembro
Exposição de Ana Tristany (pintura e
escultura)
Exposição de pintura e escultura de Ana Tristany na Freguesa
de Santo António. Entre 9 de dezembro de 2015 a 8 de janeiro
de 2016 esteve patente na BACS a exposição “Feeling Blue”.
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Espetáculo de Natal para o público
Infantojuvenil
Espetáculo de natal para toda a família.
Apresentação de um slogan do filme da Disney
Frozen e apresentação de um espetáculo de efeitos
especiais, no dia 11 de dezembro, no auditório da
UACS.

O Natal chega ao
coração de Lisboa
Um filme português no seu Cinema de sempre

Espetáculo de Natal para a
população em geral
Apresentação do filme “O Páteo das Cantigas”, na
sala principal do Cinema São Jorge.

PARA
TODA A
FAMÍLIA

Um Filme de
Leonel Vieira

ENTRADA
LIVRE

15 dez
19h30

CINEMA SÃO JORGE
APOIO
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Maiores
de 12 anos

Receção da Embaixada do Chipre
/ Mostra Cultural do Chipre
Receção da Embaixada do Chipre, em conjunto
com a Freguesia de Santo António, onde foi
apresentada a sua cultura musical e gastronómica
na época natalícia. A apresentação foi realizada na
Fundação Medeiros e Almeida.

Reuniões Trimestrais
12 de outubro – reunião com Catarina Menezes –
exposição de fotografias
13 de outubro – reunião com a Associação
Portuguesa de Heráldica
14 de outubro – reunião com o Departamento de
Ação Social (cabazes de Natal)
15 de outubro – reunião com Ângelo Lucas –
workshop de fotografia
15 de outubro – reunião técnica no S. Jorge
16 de outubro – reunião com o Metropolitano de
Lisboa
17 de outubro – visita com o Centro Nacional de
Cultura ao Hospital de S. José
21 de outubro – visita ao Alfeite – Crioula
22 de outubro – reunião com a escola de música
Clave de Sol (elaboração de protocolo)
24 de outubro – reunião com Catarina Menezes –
exposição de fotografia
29 de outubro – reunião com a Academia Militar
5 de novembro – reunião com o artista Pedro
Salvador Mendes
9 de novembro – reunião com a Embaixada das
Filipinas
13 de novembro – reunião com a artista Ana
Tristany – exposição de pintura e cerâmica
16 de novembro – reunião com a Música no

Coração – Mercado de Música Independente
17 de novembro – Reunião com Daniela Amorim –
professora de ballet
18 de novembro – apresentação do projeto da
Microsoft no MUDE
23 de novembro – reunião com a Embaixada do
Chipre – visita ao local onde se irá realizar a sua
Mostra Cultural de Natal
25 de novembro – reunião com a Academia Militar
25 de novembro – reunião com o Cardeal Patriarca
26 de novembro – reunião com a adida cultural de
Itália, em Lisboa (Instituto Italiano)
26 de novembro – visita à Fundação Medeiros
de Almeida, com a Embaixadora do Chipre
(preparação da Mostra Cultural)
30 de novembro – reunião com a Associação
Corpo de Ensaio
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FeirAlegria
3 e 4 de outubro
17 e 18 de outubro
7 e 8 de novembro
21 e 22 de novembro
5 e 6 de dezembro
19 e 20 de dezembro

Canto do Conto da
Biblioteca Arquitecto
Cosmelli Sant’Anna
Lançamento da
programação de
2015/2016 do projeto
de promoção do
livro e da leitura da
Biblioteca Arquitecto
Cosmelli Sant’Anna
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Canto do Conto ao fim da tarde de
outubro

Canto do Conto – Centro Social do
Sagrado Coração de Jesus

Contámos a história do nome dos dedos e
desenhámos mãos em folhas de outono e em
aventais de pano-cru.

Canto do Conto Halloween – Festa
das Artes

3 de novembro - Canto do Conto – Centro Social
do Sagrado Coração de Jesus
3 de novembro - Canto do Conto - Centro Social do
Sagrado Coração de Jesus
4 de novembro - Canto do Conto - Centro Social do
Sagrado Coração de Jesus
4 de novembro - Canto do Conto – Centro
Paroquial de São Mamede

28 de outubro – leitura do livro “O Escuro”, de
Lemony Snicket - Melhor Livro Ilustrado de 2013 The New York Times. Imitação da obra “O Grito”, de
Edvard Munch, com lápis de cera em contraplacado
de madeira.

Canto do Conto Halloween – Festa
das Artes
21 de outubro – leitura do livro “Ghosts in the
House” e feitura de abóboras com papel crepe
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Canto do Conto ao fim da tarde –
Histórias na Calçada

Canto do Conto nos CAF’s das
escolas públicas da Freguesia

Canto do Conto ao fim da tarde –
Natal com todos

Canto do Conto ao fim da tarde –
Histórias na Calçada

Canto do Conto na Escola de S. José – 23 de
novembro

Leitura da obra e realização de um enfeite natalício.

Foi contada a história do Capuchinho Vermelho,
reproduzida numa pedra da calçada portuguesa.
Em seguida, as crianças foram convidadas a
desenhar em seixos marítimos.

Canto do Conto na Ducla Soares – 24 de novembro

Filipa veiga
Coordenação Cultura, Dinamização do Espaço
Público e Activação de Marca
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ACÇÃO SOCIAL
nte relatório é uma descrição sumária do trabalho
desenvolvido no decorrer do mês de Maio de 2014
pelo Departamento de Acção Social da Junta de
Freguesia de Santo António. Está dividido por temas/
acções.

DESPORTO
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Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
outubro a dezembro de 2015 pelo Departamento
Desporto da Freguesia de Santo António.
Tendo em conta a importância da realização
de atividades desportivas, enquanto forma de
dinamização do espaço público e promoção de
hábitos de vida saudável, o desporto em parceria
com a educação tem vindo a desenvolver projetos
desportivos para a criação de escolas da Freguesia,
nomeadamente a Escola de Futsal enquanto forma
de dinamização desportiva dos jovens de Santo
António.
Durante os meses de outubro, novembro e dezembro
as atividades e eventos desenvolvidas foram a
continuidade e consolidação do projeto “Escola
de Futsal”, a “Escola de MiniBásquete”, “35º
Aniversário do Grupo Desportivo “Os Lâncias”,
Caminhada “Toca a Andar”, “1º Jogo de Treino
da Escola de Futsal de Santo António”, realização
de reuniões de aproximação às coletividades e
possíveis projetos desportivos para a Freguesia.

Projeto 1 - “Escola de Futsal”
O departamento de desporto estruturou e organizou
a criação de uma escola de Futsal na Freguesia.
No passado dia 21 de setembro teve lugar a
primeira aula da escola da segunda época
desportiva 2015/2016. Os treinos da Escola
realizam-se às segundas e quintas-feiras das
18:00 às 19:00 horas e aos sábados das 10:30 às
11:30 horas. Até 30 de novembro registámos 27
inscrições, das quais 13 são novas inscrições.

Projeto 2 - “Escola de
Minibásquete”
O departamento de desporto estruturou e organizou
a criação de uma escola de Minibásquete na
Freguesia, sob a responsabilidade do colaborador
Ramiro Dantas, treinador de basquetebol. Iniciaramse os treinos no dia 28 de novembro, ainda não
tinha sido possível concretizar o início dos treinos,
devido às condições climatéricas.

Com isso, passamos a apresentar as atividades
desenvolvidas pelo Desporto durante esse período.
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Projeto 3 - “1º Torneio de
Minibásquete ”
O departamento de desporto estruturou e organizou
o 1º Torneio de Minibásquete de Santo António,
em conjunto com o colaborador Ramiro Dantas,
treinador de basquetebol, que decorreu no dia 19
de setembro. Com a participação das seguintes
equipas: Sporting Clube de Portugal, Atlético Clube
de Moscavide, Paço de Arcos Basquete Clube,
Clube Basket de Queluz.

Projeto 4 – 35º Aniversário – Grupo
Desportivo “Os Lâncias
O departamento de desporto colaborou na
organização do torneio do 35º aniversário do
Grupo Desportivo “Os Lâncias”. Foi realizado em
dois dias: 19 e 29 de setembro.

Projeto 5 - “Educação Física nos
Jardins de Infância”
O departamento de desporto em colaboração com
a Coordenadora do Departamento da Educação
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Carla Pereira, propôs a implementação de aulas de
Educação Física nos J.I. das Escolas Básicas: Ducla
Soares e São José. No entanto, só J.I. de São José
aderiu as aulas ficando definido o seguinte horário:
terças-feiras das 9h30 às 10h30.

Projeto 6 - Caminhada “Toca a
Andar”
O departamento de desporto em parceria com o
departamento da cultura estruturaram e organizaram
a 1ª Caminhada “Toca a Andar”, com os objetivos
de promover o exercício físico, a saúde, bem como
levar os fregueses pelas zonas mais emblemáticas
da freguesia, pelos seus pontos de interesse
histórico, cultural e arquitetónico. A atividade
realizou-se no dia 20 de novembro pelas 21h00
e contou com a participação de 25 caminhantes e
colaboradores da Freguesia de Santo António.

Projeto 7 - 1º Jogo de Treino Escola
de Futsal Santo António
O departamento de desporto organizou um jogo de
treino da Escola de Futsal de Santo António com a
Escola de Futsal do Sport Lisboa e Benfica. O treino

realizou-se das 9h30 às 11h00. Os alunos e pais
tiveram ainda oportunidade de assistir a um jogo da
equipa sénior de Futsal SL Benfica x Rio Ave.

Reuniões
1) No dia 19 de Setembro de 2015 o Departamento
de Desporto reuniu com a CML.
Local – Rua Alexandre Herculano, nº 7 r/c.
Participantes: Sónia Teixeira, Promotor do Evento,
Departamento de Desporto da CML, Policia
Municipal, PSP, Proteção Civil e representantes das
Juntas de Freguesias onde decorreu o evento.
Assunto: “Meo Urban Trail Lisboa”.
2)No dia 22 de Setembro de 2015 o Departamento
de Desporto reuniu com a CML.
Local – Rua Alexandre Herculano, nº 7 r/c.
Participantes: Sónia Teixeira, Departamento de
Desporto da CML, Policia Municipal, PSP, Proteção
Civil representantes das Juntas de Freguesias onde
decorreu o evento.
Assunto: “Lisboa corre pela Paz”.
3) No dia 25 de Setembro de 2015 o Departamento
de Desporto e a Coordenadora do Departamento
da Educação reuniram com as Educadoras dos JI da

Ducla Soares e São José.
Local – Escolas Básicas/J.I. de Ducla Soares e São
José.
Participantes: Carla Pereira, João Pedro Ferreira,
Sónia Teixeira e Educadoras de Infância dos J.I.
Assunto: Aulas de Educação Física nos J.I.
4) No dia 29 de Setembro de 2015 o Departamento
de Desporto reuniu com o Presidente da Junta de
Freguesia de Santo António.
Local – Rua Alexandre Herculano nº 7, 3º andar.
Participantes: Sónia Teixeira e o Presidente da Junta
de Freguesia de Santo António, Vasco Morgado
Júnior.
Assunto: Planificação Anual de Atividades do
Departamento de Desporto para 2016.
5) No dia 30 de Setembro de 2015 o Departamento
do Desporto, em conjunto com o Treinador de
Basquetebol Ramiro Dantas reuniram com o
Presidente da Associação de Basquetebol de Lisboa
Professor Rogério Mota.
Local – Rua Alexandre Herculano nº 7, 3º andar.
Participantes: Sónia Teixeira, Vasco Morgado Júnior,
Presidente da Junta de Freguesia de Santo António,
o Treinador de Basquetebol Ramiro Dantas e o
Presidente da Associação de Basquetebol de Lisboa,
Professor Rogério Mota.
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Assunto: Apresentação do Projeto de MiniBásquete
no 1º ciclo.
6) No dia 30 de Setembro de 2015 o Departamento
do Desporto, reuniu com o Departamento de
Comunicação.
Local – Rua Alexandre Herculano nº 7, 3º andar.
Participantes: Sónia Teixeira e Pedro Martins,
Coordenador do Departamento de Comunicação.
Assunto: Promoção da Escola de MiniBásquete
Santo António.
7) No dia 1 de Outubro de 2015 o Departamento
de Desporto reuniu com o Presidente da Junta de
Freguesia de Santo António.
Local – Rua Alexandre Herculano nº 7, 3º andar.
Participantes: Sónia Teixeira e o Presidente da Junta
de Junta de Freguesia de Santo António, Vasco
Morgado Júnior.
Assunto: Esclarecimento sobre as atividades a
realizar pelo Departamento de Desporto em 2015.
8) No dia 6 de Outubro de 2015 o Departamento
de Desporto reuniu com o elemento do Executivo
Ricardo Santos.
Local – Rua Alexandre Herculano nº 7, 3º andar.
Participantes: Sónia Teixeira e Ricardo Santos
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Assunto: Olisipíadas 2016.
9) No dia 6 de Outubro de 2015 o Departamento
de Desporto reuniu com o Departamento da Cultura.
Local – Rua Alexandre Herculano nº 7, 3º andar.
Participantes: Sónia Teixeira e Filipa Veiga, Pedro
Morais e Sofia Knapic.
Assunto: Plano anual de atividades 2015,
especificamente o início do projeto das caminhadas
de Santo António e a calendarização de parcerias
nas atividades dos departamentos para ano de
2016.
10) No dia 12 de Outubro de 2015 o Departamento
de Desporto reuniu com o Presidente da Junta de
Freguesia de Santo António.
Local – Rua Alexandre Herculano nº 7, 3º andar.
Participantes: Sónia Teixeira e o Presidente da Junta
de Freguesia de Santo António, Vasco Morgado
Júnior.
Assunto: Proposta do Plano Anual de Atividades a
realizar pelo Departamento de Desporto em 2016.
11) No dia 12 de Outubro de 2015 o Departamento
de Desporto reuniu com a Associação Cultural
Escorpiões da Luta Urbana.
Local – Rua Alexandre Herculano nº 7, 3º andar.
Participantes: Sónia Teixeira e o Presidente da

Associação, Tiago Albino.
Assunto: Apresentação do Projeto da Associação.
12)No dia 22 de Outubro de 2015 o Departamento
de Desporto esteve presente na Reunião das
Olisipíadas.
Local – Rua Alexandre Herculano nº 7, 3º andar.
Participantes: Departamento de Desporto da CML,
Representantes dos Clubes das Freguesias, Sónia
Teixeira e Ricardo Santos.
Assunto: Projeto Olisipíadas 2016.
13) No dia 23 de Outubro de 2015 o Departamento
de Desporto reuniu com o Departamento de
Contabilidade.
Local – Rua Alexandre Herculano nº 7, 3º andar.
Participantes: Sónia Teixeira e Filipa Mendes.
Assunto: Esclarecimentos financeiros sobre o
Departamento de Desporto.
14) No dia 28 de Outubro de 2015 o Departamento
de Desporto reuniu com a Manager Vanessa
Almeida.
Local – Holmes Place Avenida.
Participantes: Sónia Teixeira, Ricardo Santos e a
Manager Vanessa Almeida.
Assunto: Protocolo de Hidroginástica

15) No dia 18 de Novembro de 2015 o
Departamento de Desporto esteve numa Reunião
Geral das Juntas de Freguesia envolvidas nas
Olisipíadas.
Local – Rua Alexandre Herculano, nº 7 r/c.
Participantes: Sónia Teixeira, Departamento de
Desporto da CML, representantes das Juntas de
Freguesias.
Assunto: Plataforma informática /inscrições nas
Olisipíadas.
16) No dia 27 de Novembro de 2015 o
Departamento de Desporto reuniu com CML.
Local – Rua Alexandre Herculano, nº 7 r/c.
Participantes: Sónia Teixeira, Promotor do
Evento, Departamento de Desporto da
CML, Policia Municipal, PSP, Proteção Civil,
representantes das Juntas de Freguesias onde
decorreu o evento.
Assunto: “São Silvestre Lisboa”.
Sónia Maria Teixeira
Departamento de Desporto
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EDUCAÇÃO
Hip-Hop - Praia do Torel
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EDUCAÇÃO
Introdução

Ocupação
de tempos
livres

dos 4 aos 14 anos
das 9h às 17h30
cinema
passeios/visitas
teatro
ateliers

Requalificação / manutenção /
limpeza nas Escolas

Inscrições até 20 de Novembro
Inscrições e informações nos Pólos da Freguesia
Freguesia de Santo António
Bem no Coração de Lisboa
SEDE:
Calçada do Moinho de Vento nº3 | 1169-114 Lisboa
Tel: (+ 351) 218 855 230 | Fax: (+ 351) 218 855 239
Email: info@jfsantoantonio.pt
www.jfsantoantonio.pt
/FreguesiaSantoAntonioLisboa

O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
outubro a dezembro de 2015 pelo Departamento de
Educação da Freguesia de Santo António.
De acordo com as diversas competências
delegadas à Junta de Freguesia de Santo António,
o departamento de Educação, realizou atividades
para crianças e jovens no período das interrupções
letivas do Natal, para as crianças das 2 escolas
(EB1/JI Luísa Ducla Soares e da EB1/JI S. José), e
para todas as crianças e jovens da freguesia.
Foram feitas também nas escolas (EB1/JI Luísa
Ducla Soares e na EB1/JI S. José), manutenções,
entregas de materiais, ofertas de atividades para
Jardim de Infância, workshops e apoio no S.
Martinho e nas festas de natal.
Realizaram-se também diversas reuniões e
entrevistas.

ATENDIMENTO SÃO MAMEDE
Largo de São Mamede, n.º 7 | 1250-236 Lisboa
Tel: (+ 351) 213 928 090 | Fax: (+ 351) 213 928 099

No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o
regime jurídico e as competências das autarquias

ATENDIMENTO CORAÇÃO JESUS
Rua Luciano Cordeiro, 16 - r/c Esq. | 1150-215 Lisboa
Tel: (+ 351) 933 060 929
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locais nos art. 7º, alínea 2) e art. 16º, nº1 alíneas
f), o) e ii), durante os meses de outubro, novembro
e dezembro foram realizadas diversas manutenções
nas escolas da Freguesia:
- Substituir fechaduras de portas das salas de aula
na EB1/JI S. José;
- Manutenção dos extintores na EB1/JI Luísa Ducla
Soares e EB1/JI S. José;
- Reparação do pavimento do recreio da EB1/JI S.
José;
- Pedido de orçamentos para manutenção/
reparação de anexo na EB1/S. José;
- Apoio na limpeza de sala de arquivo na EB1/JI
Luísa Ducla Soares;
- Apoio na entrega de documentos da EB1/JI Luísa
Ducla Soares para o Agrupamento Baixa-Chiado.

Ateliers e Oferta de atividades no
Jardim de Infância das Escolas
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 alínea v), apoiar atividades
de natureza cultural e desportiva e, visto que, a
freguesia tem 2 escolas básicas com cerca de 50

crianças no Jardim de Infância, foram desenvolvidos:
- “Canto do Conto” na EB1/JI Luísa Ducla Soares,
na EB1/JI S. José.
Esta atividade é realizada 1 vez por mês, onde
participam 2 monitoras que se deslocaram à EB1/
JI S. José e à EB1/JI Luísa Ducla Soares para fazer
a leitura de uma história. Depois, essa história
é trabalhada pelas crianças utilizando diversos
materiais (reciclagem, pinturas, recortes e colagens,
desenho, etc.).

Entrega de materiais nas escolas

- Oferta desportiva.
A necessidade de diversificar atividades desportivas
no contexto dos Jardins de Infância das Escolas
(EB1/JI Luísa Ducla Soares e EB1/JI S. José), a
Junta de Freguesia proporciona as seguintes ofertas
desportivas:
. Aulas de Educação Física, que ajudam no
desenvolvimento da motricidade fina, coordenação,
a jogar, atividades rítmicas e expressivas, perícia e
manipulação, deslocamentos e equilíbrios;
. Aulas de Judo. Os exercícios de Judo são usados
para desenvolver a confiança, a coordenação
motora, a condição física, a autoestima e a
concentração, o encorajando, a disciplina e também
o respeito pelos outros.

- Entrega de material de desgaste, secretaria,
didático e lúdico para as AAAF (Atividades de
Animação e Apoio à Família) e CAF (Componente
de Apoio à Família) da EB1/JI S. José.

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:
- Entrega de material de higiene e limpeza na EB1/
JI Luísa Ducla Soares e na EB1/JI S. José;

Apoio da Junta de Freguesia de
Santo António às Escolas
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na Lei n.º75/2013, que estabelece
o regime jurídico e as competências das autarquias
locais no art. 16º, n.º1 alínea v), a Junta apoiou as
escolas (EB1/JI Luísa Ducla Soares e EB1/JI S. José)
com oferta de :
- Castanhas, assador, carvão e sumo para que
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todas as crianças festejassem o S. Martinho;
- Espaços para a realização das Festas de Natal de
ambas as escolas;
- Presentes de Natal para todas as crianças das
escolas;
- Apoio na limpeza de sala de arquivo na EB1/JI
Luísa Ducla Soares;
- Apoio na entrega de documentos da EB1/JI Luísa
Ducla Soares para o Agrupamento Baixa-Chiado.

Ocupação de tempos livres nas
Férias do Natal das crianças e
jovens da Freguesia
Muitas crianças e jovens, durante as interrupções
letivas não têm onde ficar. Deste modo, a Junta de
Freguesia de Santo António, promoveu um conjunto
de atividades de lazer, durante esse período, para
responder às necessidades das famílias.
Assim, durante o mês de novembro e dezembro, foi
realizado o projeto “Férias de Natal – Ocupação
de Tempos Livres”, para as crianças e jovens da
freguesia, dos 4 aos 14 anos.
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Neste projeto:
- Elaborou-se um cartaz publicitário da ocupação
de tempos livres;
- Elaborou-se uma planificação de atividades
durante 8 dias para as Férias do Natal;
- Fizeram-se vários contactos e pedidos de
orçamentos para marcação de atividades e passeios
(teatro, cinema, visitas a museus e a fábricas, parque
de diversões, circo, planetário ateliers);
- Alugou-se 1 autocarro para as deslocações das
crianças;
- Fizeram-se contratação de monitores;
- Alugou-se um espaço dos Bombeiros para que
as crianças pudessem almoçar, lanchar e também
fazer atividades de expressão plástica (pinturas) e
workshop (aprender a fazer t-shirts);
- Contratou-se uma equipa de catering para a
alimentação (almoço e lanche).

Reuniões/entrevistas/
planificações
- Realização de reuniões de trabalho no âmbito
das competências coordenados pelo pelouro da
Educação:
- Realização de Plano Anual de Atividades para

o programa AAAF e CAF da EB1/JI Luisa Ducla
Soares e da EB1/JI S. José;
- Foram realizadas diversas reuniões com a direção
da Associação de Pais da EB1/JI S. José para
transferência de competências das AAAF e da CAF;
- Foram realizadas reuniões com a direção
da Associação de Pais da EB1/JI S. José,
Departamento de Educação da Câmara Municipal
de Lisboa e diretor de Agrupamento de Escolas
Baixa-Chiado;
- Foi realizada reunião na EB1/JI S. José com os
Pais dos alunos que frequentam as AAAF e a CAF
para esclarecimento e informação de que seria a
Junta de Freguesia de Santo António a entidade
executora deste programa no ano letivo corrente;
- Foi realizada reunião com professora Sónia
Teixeira e as Educadoras de Infância das 2 escolas
para apresentação dos objetivos e ajuste de horário
para aulas de Educação Física;
- Foi realizada reunião com professor João Cardoso
e as Educadoras de Infância das 2 escolas para
apresentação dos objetivos e ajuste de horário para
aulas de Judo;

- Foi realizada uma reunião por mês (outubro,
novembro e dezembro) com o diretor do
agrupamento Baixa-Chiado, o professor João Paulo
Leonardo, para clarificar situações e analisar o
ponto de situação de necessidades das escolas;
- Foi realizada uma reunião, em outubro, com
a coordenadora do Jardim de Infância do
agrupamento Baixa-Chiado para entrega definitiva
do Projeto de Atividades para as AAAF (Atividades
de Animação e Apoio à Família) da EB1/JI Luísa
Ducla Soares e da EB1/JI S. José;
- Foi realizada uma reunião, em outubro, com
Encarregados de Educação de alunos da EB1/JI
Luísa Ducla Soares para constituir futura Associação
de Pais;
- Foram feitas entrevistas, em novembro, para 3
monitoras e 1 pessoa para a limpeza de salas para
as AAAF e CAF da EB1/JI S. José;
- Realizou-se uma reunião por mês (outubro,
novembro e dezembro) com a equipa das AAAF
e da CAF da EB1/JI Luísa Ducla Soares para
elaboração de planos de atividades mensal e
planificação férias de Natal;

EDUCAÇÃO
- Realizou-se uma reunião em novembro e dezembro
com a equipa das AAAF e da CAF da EB1/JI S. José
para elaboração de planos de atividades mensal e
planificação férias de Natal;
- Foram feitos vários contactos e reuniões para a
elaboração de uma planificação de atividades de
ocupação de Férias de Natal para crianças/jovens
da freguesia;
- Foi realizada reunião geral com os Pais das
crianças e Jovens inscritas nas Ocupações de
Tempos Livres de Natal para apresentação do
programa;
- Foram realizadas reuniões com o Presidente da
Freguesia de Santo António, Vasco Morgado,
para informação, planificação e organização de
trabalhos do departamento da Educação;
- Encontro com direção do Clube Náutico Boa
Esperança para informação de atividades
disponíveis para crianças e jovens;
- Foi realizada reunião geral de coordenadores.
Carla Pereira Gomes
Coordenação Educação

ESPAÇOS VERDES
E PATRIMÓNIO

Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
Julho a Setembro de 2015 pelo Departamento de
Espaços Verdes e Património da Freguesia de Santo
António.
A Freguesia tem sob a sua gestão um conjunto de
16 espaços verdes, totalizando uma área de 31,512
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
AVENIDA DA LIBERDADE AVENIDA DA LIBERDADE
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 ( Nº 29 ) E JI S. JOSÉ RUA DO TELHAL,
JARDIM MARCELINO MESQUITA (Praça das
Amoreiras)
EB1 LUISA DUCLA SOARES ( Nº 37 ) 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.

ESPAÇOS VERDES E PATRIMÓNIO
Projectos

- Identificação de zonas para plantações de relvados;

Gestão e manutenção de Espaços
Verdes

Intervenções no arvoredo inserido
nos Espaços Verdes

- Operações de remoção de resíduos, sacha e
monda de canteiros, corte de sebes, poda de
arbustos e corte de relvados;
- Inspecção e adequação do sistema de rega de
vários espaços verdes da Freguesia;
- 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;
- Acompanhamento e fiscalização das intervenções
realizadas nos espaços verdes;
- Acompanhamento do tratamento realizado nas
Palmeiras afectadas pela praga do escaravelhovermelho (Rhynchophorus ferrugineus);
- Elaboração de plano para diminuir custos
associados às perdas de água verificadas nos
sistemas de rega dos espaços verdes da Freguesia;
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- Corte de ramos e pernadas secas no arvoredo
existente no Jardim Alfredo Keil;
- Corte de ramos secos de arvoredo existente na
Avenida da Liberdade e remoção de folhas de
palmeira secas, em risco de queda.
- Identificação de arvoredo em risco ou com
necessidade de intervenções de manutenção (poda,
aclaramento e levantamento de copa) e realização
das consequentes diligências para a realização dos
relatórios de avaliação de estado fitossanitário;
- Comunicação com o Departamento de Manutenção
de Espaços Verdes da CML para o acompanhamento
das intervenções realizadas nos espaços verdes;
- Intervenção de limpeza do espaço verde
existente no Largo da Andaluz tendo em vista a
requalificação do mesmo espaço.

Intervenções no arvoredo em
caldeira
- Inspeção visual do arvoredo em caldeira existente
na Freguesia;
- Operações de poda de árvore da espécie
Tilia spp. existente na Rua das Taipas de forma a
proporcionar a coabitação do exemplar em causa
com os edifícios adjacentes;
- Corte de pequenos ramos e pernadas de arvoredo
em caldeira existente na Freguesia;

Elementos de água e Património
integrante
- Actividades de inspecção visual e verificação do
funcionamento dos elementos de água da Freguesia;
- Ajuste do funcionamento da bomba dos Lagos
“Douro” e “Tejo”, na Avenida da Liberdade, de
forma a evitar gastos desnecessários de água;
- Limpeza e adequação do funcionamento do lago
existente no patamar superior do Jardim do Torel;

- Limpezas de superfície realizadas nos elementos
de água existentes na Freguesia;
- Coordenação com os serviços da Lisboa E-Nova
– Agência Municipal de Energia e Ambiente para
avaliação dos gastos associados a perdas do
sistema de rega existente no Jardim Marcelino
Mesquita e definição de plano de otimização do
sistema;
- Recuperação do sistema de iluminação existente
no Lago “Douro”, na Avenida da Liberdade;

Outros
- Intervenção para a resolução de roturas no sistema
de fornecimento de água ao Elemento de Água
“Douro”, na Avenida da Liberdade;
- Comunicação com a CML tendo em vista a
melhoria do Projecto de Regulamento Municipal do
Arvoredo de Lisboa;
- Levantamento das necessidades de melhoria dos
parques infantis existentes na Freguesia no âmbito
do estudo, por parte da CML, da classificação
dos parques infantis e equipamentos integrantes na
cidade de Lisboa;

Reuniões realizadas
- Reuniões de acompanhamento dos serviços
prestados pelas entidades responsáveis pela
manutenção dos espaços verdes e para diagnóstico
de arvoredo;
- Coordenação com os serviços de Limpeza Urbana
da Freguesia para a recolha de folhas em áreas
adjacentes aos espaços verdes;
- Coordenação com os serviços de Manutenção
e Intervenção da Freguesia para as actividades
de manutenção de equipamento, nomeadamente
nos elementos de água, e para organização dos
serviços de jardinagem prestados pelos meios
próprios;

João Pires
Coordenação Espaços Verdes e Património
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ACÇÃO SOCIAL
nte relatório é uma descrição sumária do trabalho
desenvolvido no decorrer do mês de Maio de 2014
pelo Departamento de Acção Social da Junta de
Freguesia de Santo António. Está dividido por temas/
acções.
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ACÇÃO SOCIAL
nte relatório é uma descrição sumária do trabalho
desenvolvido no decorrer do mês de Maio de 2014
pelo Departamento de Acção Social da Junta de
Freguesia de Santo António. Está dividido por temas/
acções.

LICENCIAMENTO
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LICENCIAMENTO
Introdução

- “Licenciamento de actividades ruidosas
temporárias” – organizada pela CML

Este departamento faz a gestão genérica do
licenciamento de ocupações de espaço público,
nomeadamente de suportes publicitários e mobiliário
urbano no espaço contíguo de estabelecimentos e
ocupações temporárias de espaço público.
Antecipa-se ainda a inclusão de competências de
licenciamento de ruído.
O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido no decorrer dos meses
de Julho a Setembro pelo Departamento de
Licenciamento da Freguesia de Santo António.

Projectos
O trabalho desenvolvido pelo departamento
continuou a centrar-se nos eixos habituais, sendo de
notar:

Formação
Antecipando a transferência de competências sobre
licenciamento de actividades ruidosas temporárias,
foi frequentadas a ação:

Informação/ Fiscalização
Durante o mês de Agosto foi concluído o esforço
de informação aos estabelecimentos. Este
processo, iniciado em Março, levou os técnicos
de licenciamento a percorrer todas as ruas da
Freguesia, verificando as ocupações existentes,
informando os comerciantes e tentando promover a
correção de situações irregulares.
A sequência lógica deste trabalho será a visita aos
estabelecimentos que não tenham procedido ao
licenciamento, para dar qualquer apoio suplementar
que seja necessário.
Concluiu-se destas ações que apenas uma
parte residual dispunha da documentação de
licenciamento para pelo menos algum elemento.

Apreciação
Foram submetidos e apreciados neste período
107 processos de Licenciamento Zero e 6
Pedidos de Ocupação Temporária de Espaço
Público. Concluído o processo de informação aos
comerciantes, é expectável uma redução no número
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de pedidos de licenciamento zero.
A prevalência de processos que resultam
diretamente das visitas dos técnicos da Freguesia de
Santo António constituiu é quase total.
Tiago Lopes
Coordenação Licenciamento

ACÇÃO SOCIAL

LIMPEZA URBANA
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Introdução

- Serviços de deservamento dos passeios públicos;

O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido no decorrer dos meses
de Julho a Setembro de 2015, pelos Serviços de
Limpeza Urbana da Freguesia de Santo António,
que dispõe de dois postos com aproximadamente
40 trabalhadores que prestam serviços em dois
turnos (dia/noite).
Os serviços prestados pela Freguesia incluem
a limpeza das vias, espaços públicos, sarjetas
e sumidoros, através de ações de varredura e
lavagem.

- Circuito diário de apoio a recolha de lixo no espaço
público na Colina de Santana e área da Glória.

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 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:
Volta a Portugal:
Serviços de preparação da Avenida da Liberdade
com reforço do sopro e lavagem de passeios, vias e
arruamentos, colocação de contentores de apoio ao
evento;
Acompanhamento da manutenção durante o evento
com serviços de varredura e papeleiras na área da
Avenida e Rotunda do Marquês de Pombal;
Manutenção final após desmontagem de tendas na
área do Marquês de Pombal;
Trasladação de Eusébio para o Panteão
Nacional
Reforço de varredura e lavagem de vias incluídas no

LIMPEZA URBANA
percurso, reforço da manutenção de papeleiras;
- Realização de serviços de reforço e apoio de
limpeza urbana em eventos organizados pela
Freguesia, onde se destaca:
- Praia do Torel:
Preparação do espaço através de serviços de
deservamento, sopro e lavagem de passagens,
espaços e escadarias, manutenção de sarjetas e
colocação de contentores;
Realização de manutenção geral intermédia e final
com lavagem do espaço e sarjetas;
Manutenção diária do espaço com a presença de
um colaborador no apoio a varredura, manutenção
de papeleiras e contentores;
- Festa do Amigo:
Preparação do espaço circundante ao Jardim das
Amoreiras com serviços de varredura e lavagem,
colocação de contentores de apoio, manutenção de
papeleiras, reforço de manutenção pós evento;
- Da Bélgica para Santo António:
Colocação de contentores e acompanhamento do
evento com serviço de apoio a papeleiras, reforço
de manutenção pós evento;

Gestão de equipamentos
- Aquisição de viatura de apoio aos serviços de
Limpeza Urbana e para prestação do serviço de
reforço de recolha de lixo no espaço público da
Colina de Santana e Glória;
- Aquisição de equipamentos de lavagem de vias e
espaços públicos;
- Coordenação com as oficinas da CML para
reparação e manutenção dos veículos transferidos,
e em sistema de partilha, afetos aos serviços de
limpeza urbana;
- Reparação de sistema de termoacumuladores dos
balneários do Posto da Avenida;
- Reparação do sistema de Bombas de esgoto do
Posto da Avenida;

Reuniões realizadas
- Reuniões com fornecedores de equipamentos de
Limpeza Urbana para consulta de equipamentos
disponíveis no mercado;
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- Reuniões com encarregados para organização e
coordenação de serviços diários e extraordinários;

Outros
- Manutenção de sarjetas para preparação para a
época de chuvas, com reforço nas áreas da Avenida
da Liberdade, Rua de Santa Marta, Rua de São José
e Rua das Pretas;
- Realização de ação de deservamento de passeios
na área da Freguesia;
- Reforço de serviços de sopro para manutenção
de passeios e vias da Avenida da Liberdade, em
resposta ao início de época de queda de folha;
- Contactos e ações de informação ao comércio
local para colocação de contentores de recolha
de Lixo, com o serviço de apoio para pedidos de
contentores à Câmara Municipal de Lisboa
Filipa Mendes
Coordenação Limpeza Urbana
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INTERVENÇÃO E
MANUTENÇÃO

Desenvolve o trabalho na Freguesia, realizando
manutenção e intervenções, na sua grande
maioria são ao nível do calcetamento de passeios,
colocação de pilaretes e sinalização vertical,
limpeza de sarjetas, apoio nos eventos dos
restantes departamentos.
O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido no decorrer dos meses
de junho a agosto de 2015 pela manutenção da
Freguesia de Santo António.

Apoio Departamentos
- Intervenção das Escolas (São José e Ducla)
- Intervenção no Jardim do Torel (calcetamento e
sinalização
- Apoio nas iniciativas do departamento do
desporto

Manutenção de calcetamento

GOPI – Pedidos de Intervenção
na Plataforma de Gestão de
Ocorrências e Pedidos de
Intervenção

Foi realizada a manutenção integral do
calcetamento dos seguintes arruamentos:

Foram executadas 50 intervenções reportadas na
Plataforma GOPI:

- Rua Joaquim António de Aguiar
- Largo do Andaluz
- Rua Júlio César Machado (pinos)
- Praça da Alegria
- Travessa do Rosário
- Rua de Santa Marta
- Rua Venscelau de Morais (escadaria)
- Rua do Passadiço (pinos)
- Beco Colégio dos Nobres

- Limpeza de via pública
- Descalcetamento e/ou abatimento do passeio
- Árvores, arbustos ou relva
- Pilaretes
Sérgio Dolbeth e Costa
Coordenação Manutenção
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COMÉRCIO E TURISMO
Introdução
As atribuições deste Departamento integram a
dinamização de atividades de promoção do
comércio dos bairros e das avenidas da Freguesia
de Santo António, o apoio a eventos que
proporcionem a captação de novos públicos para
as lojas da Freguesia e a promoção de iniciativas
que promovam o comércio da Freguesia.

Reunião c/ Presidente e vogal Mundo a Sorrir projecto CASO
Seminário Segurança Pública e Turismo Apresentação projecto Lisboa Destino Seguro - PSP
Reunião c/ Presidente ACRC - dinamização Rua
Castilho

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

Julho

Actividades no período de Junho
a Agosto '15

Reunião c/ Invest Lisboa - planeamento e
apresentação de duas candidaturas ao Orçamento
Participativo da CML

Junho

Contactos c/ Presidente ACRC - Sinalização e
projecto de comunicação da Rua Castilho

Reunião c/ ECL - planeamento acções formação em
Retail e WS de Hotelaria e Turismo
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Reunião c/ Luis Andrade Peixoto - cortejo de
automóveis antigos
Reunião c/ ECL - desenvolvimento acções formação
em Retail e WS de Hotelaria e Turismo

Contactos c/ Luis Andrade Peixoto - Sinalização e
projecto de comunicação da Rua Castilho
Reunião c/ MAGME - Natal (adiada)

Agosto

Próximas atividades

Contactos c/ ECL - desenvolvimento acções
formação em Retail e WS de Hotelaria e Turismo

Apoio a acções de dinamização da Rua Castilho e da Av.
da Liberdade, bem como de outras áreas da Freguesia

Contactos c/ Presidente ACRC, Luis Andrade
Peixoto, Tiago Lopes - autorização da CML p/
sinalização e projecto de comunicação da Rua
Castilho

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

Contactos c/ Turismo de Portugal - Apoio técnico
para o WS de Hotelaria e Turismo

Promoção activa das candidaturas ao Orçamento
Participativo da CML apresentadas pela Invest
Lisboa e pela FSA

Contactos c/ Presidente e Directora Geral da
Associação Mundo a Sorrir - projecto CASO

Realização de acções de formação subsequentes para
o Comércio a Retalho

Reunião c/ ECL - planeamento das acções de
formação em Retail e do WS de Hotelaria e Turismo

Realização de uma acção destinada ao sector da
Hotelaria e Turismo

Reunião c/ Invest Lisboa - planeamento da
promoção das candidaturas ao Orçamento
Participativo

Francisco Toscano
Coordenação Comércio e Turismo
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nte relatório é uma descrição sumária do trabalho
desenvolvido no decorrer do mês de Maio de 2014
pelo Departamento de Acção Social da Junta de
Freguesia de Santo António. Está dividido por temas/
acções.

Freguesia de Santo António
Bem no coração de Lisboa
Calçada Moinho de Vento nº 3
1169-114 Lisboa
Telefones 218 855 230 (Sede)
933 060 929 (Luciano Cordeiro)
213 928 090 (Lg. São Mamede)
Fax 218 855 239
Email info@jfsantoantonio.pt
www.jfsantoantonio.pt
/FreguesiaSantoAntonioLisboa
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