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Bem no Coração de Lisboa

Com a dedicação e o empenho de todos os nossos
colaboradores, temos conseguido dar corpo o
projeto que vos apresentámos há dois anos. Sempre
a pensar naqueles que vivem, trabalham e visitam
a Freguesia de Santo António, bem no coração de
Lisboa. Todas as nossas iniciativas – sejam na área
da educação, do desporto, da cultura, dos espaços
verdes, da ação social, da limpeza urbana ou da
comunicação – são planeadas e concretizadas e
pensar em si e na sua família.
E é a pensar na sua segurança, na da sua
família e na de todos os que trabalham e visitam
a Freguesia que temos vindo a requalificar os
passeios, colocando calçada antiderrapante e
resguardos, e a reforçar o número de pilaretes para
evitar o estacionamento selvagem. Porque os
passeios são para as pessoas e não para os
automóveis. Porque é importante que os veículos
de socorro e de recolha de lixo e de limpeza de
ruas consigam circular sem qualquer impedimento.
A nossa prioridade é, e continuará a ser, a
segurança de todos.
Junho é, por excelência, o mês das festas populares.
E a Freguesia de Santo António não poderia deixar
de se associar a estas. Vinte e seis anos depois,

recuperámos a tradição do arraial na Praça
da Alegria, que ainda povoa as memórias de
muitos de nós. Durante duas semanas, mais do
que a festa em si, fortalecemos os laços de
vizinhança e de convivência entre gerações e
entre quem vive na Freguesia e os muitos turistas que
a visitam.
Na noite de Santo António, isentámos do
pagamento das taxas de ocupação do espaço
público os comerciantes que quiseram colocar
esplanadas junto aos seus estabelecimentos. Porque
o comércio de bairro tem de ser apoiado. Porque
o comércio de bairro é uma prioridade para
nós. Em abril, realizámos em conjunto com a UACS
e a Escola de Comércio de Lisboa um workshop
onde foram esclarecidas dúvidas e apontados
caminhos para fortalecer o nosso comércio.
Ainda agora começámos, mas o caminho faz-se
caminhando. E nós continuaremos a caminhar com
passos firmes e seguros para servi-lo/a cada vez
melhor.
Vasco Morgado Jr. – junho 2015
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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.

AÇÃO SOCIAL
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AÇÃO SOCIAL
O presente relatório consiste numa descrição
sumária do trabalho desenvolvido no decorrer do
segundo trimestre – abril, maio e junho – de 2015,
pelo Departamento de Ação Social da Freguesia de
Santo António.
Encontra-se dividido por temas/ações e no
Departamento de Ação Social encontram-se
arquivados todos os documentos e processos
relativos aos assuntos citados, ao dispor de consulta
do Executivo.

ATENDIMENTOS
Diariamente, realizamos atendimentos presenciais
no Departamento de Ação Social, sito no Centro
Social Laura Alves, na Sede da Freguesia de Santo
António e no Polo de São Mamede às quartasfeiras. Neste trimestre, realizámos um total de 87
atendimentos.

COMISSÃO DE PROTECÇÃO
CRIANÇAS E JOVENS LISBOA
CENTRO (CPCJ-LISBOA CENTRO)
Estivemos presentes nas reuniões da Comissão
Alargada da CPCJ - Lisboa Centro nos dias 30 de
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abril e 28 de maio.
Temos neste momento quatro processos de
acompanhamento.
Participámos em duas ações noturnas, inseridas
no Projecto "100 Rótulos ". Estas ações tiveram
como objetivo a prevenção de comportamentos de
risco, ao nível do consumo de álcool e de outras
substâncias ilícitas por parte de menores de 16 anos.

REUNIÕES
Realizámos diversas reuniões com várias entidades
parceiras para articulação e fazer o ponto de
situação dos casos que apoiamos. Destacamos as
reuniões com a PSP, na pessoa da subcomissária
Aurora Dantier, do chefe António Lobo e do
subcomissário Tiago Miranda; com 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; Dr.ª Helena André do
Projeto EntrAjuda; Dr. Rui Elbling da Associação
DarIacordar; Prof. Dr. Carlos Poiares e Jorge

Paixão da Costa, da Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias; Dr.ª Sofia Viana
e Mariana Oliveira, da Junta de Freguesia da
Misericórdia; Dr.ª Mónica Nabais, da Junta de
Freguesia de Santa Maria Maior, e Dr.ª Joana
Clemente, da Junta de Freguesia de Arroios; Dr.
Jorge Penedo do Centro Hospitalar de Lisboa.
Com a Dr.ª Graça Santos, diretora da Unidade de
Saúde Familiar do Arco, Dr. Miguel Coelho, da
Associação ao Serviço da Vida, e a Dra. Teresa
Vaz, da associação AICA.

Dr.ª Carla Duarte. Este estágio profissional tem
como objetivo o acompanhamento psicológico
dos colaboradores do Vassouras & Companhia e
realiza-se às segundas-feiras, das 10 horas às 12
horas, e quintas-feiras, das 11 horas às 12 horas.

FUNDO DE EUROPEU DE APOIO A
CARENCIADOS (FEAC 2014)

TRABALHO A FAVOR DA
COMUNIDADE – DIRECÇÃO
GERAL DE REINSERÇÃO SOCIAL E
SERVIÇOS PRISIONAIS

No âmbito do Programa FEAC 2015, enquanto
entidade Mediadora e Beneficiária, iniciámos
o período de inscrições para candidaturas ao
programa, que encerraram em maio.

ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIOS
Continuamos o acompanhamento semanal do
Estágio Profissional realizado pelo psicólogo Dr.
Carlos Gonçalves de acordo com o protocolo
estabelecido entre a Junta de Freguesia e a Ordem
dos Psicólogos Portugueses sob a orientação da

O estágio curricular no âmbito do Mestrado
em Psicologia Forense e da Exclusão Social
da Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, do aluno Frederico Ferraz, terminou dia
30 de maio.

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

VISITAS DOMICILIÁRIAS
Em articulação com o Centro de Dia de Coração

07

AÇÃO SOCIAL
de Jesus e a PSP, realizámos 34 visitas domiciliárias,
baseadas nas sinalizações recebidas pelo
Recenseamento Geriátrica da Freguesia de Santo
António.

DariAcordar, temos recolhido diariamente do
Refeitório da Tranquilidade e do Hotel Plaza
donativos alimentares, tais como: sopa, refeições
confecionadas, sobremesas e pão.

Realizámos sete visitas solicitadas pelos próprios
no sentido de perceber a resposta adequada à
problemática sinalizada.

Vassouras & Companhia

Devo assinalar que a maior parte destas visitas são
casos de violência doméstica.

APOIO ALIMENTAR PINGO
DOCE (PD) E MOVIMENTO ZERO
DESPERDÍCIO (ASSOCIAÇÃO
DARIACORDAR)
No âmbito da parceria estabelecida com o
Pingo Doce, S.A., continuámos com a distribuição
de alimentos a 95 famílias. Essa distribuição realizase semanalmente às quartas-feiras (Polo de São
Mamede), donativos recebidos dos PD de Algés,
às terças-feiras, do PD de Algés, e, às quintas-feiras
(Polo de São José), donativos recebidos dos PD de
Algés e Famões.
No âmbito do protocolo com a Associação

Este programa continua a desenvolver as
actividades planeadas.

AULAS DE VIOLA
Continuamos com as aulas de viola dirigidas a toda
a população da Freguesia. Funcionam no Centro
Social Laura Alves, às terças-feiras e quartas-feiras,
das 18 horas às 19 horas. É frequentado por 15
Alunos com idades entre os 4 e os 47 anos.

OUTROS
Acção de Sinalização de Sem-Abrigo
O Departamento de Ação Social realizou uma ação
de sinalização de pessoas sem-abrigo durante a
madrugada de 11 de janeiro.
A equipa, composta pela coordenadora e outro
membro deste departamento, percorreu as artérias
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de Santo António para dar conta do número
de indivíduos que dormem na rua e das suas
principais carências. O objetivo inicial destas ações
é a sinalização, contagem e levantamento de
necessidades. Depois de registadas as condições,
será então possível traçar um plano de ajuda
adequado a cada caso – embora estas sejam ainda
competências delegadas à Câmara Municipal de
Lisboa. Este tipo de procedimento está previsto no
plano de ação aprovado para este ano, sendo que
deverá repetir-se, de modo a que a Ação Social
tenha uma noção mais aproximada possível da
realidade existente nas ruas. Relembramos que
os resultados de um recenseamento e contagem
numérica feitos pela Santa Casa da Misericórdia e
o Intergerações da Santa Casa mostram que Santo
António é a terceira freguesia de Lisboa com mais
pessoas sem-abrigo. Daí esta ser uma das tónicas
do trabalho da Ação Social da Freguesia – entidade
de primeira linha capaz de dar uma resposta direta
a várias situações.
06/05/2015
Reunião com o Grupo de Parceiros Sociais:
Ação Social da Junta de Freguesia de Santo
António, PSP, Santa Casa de Misericórdia de
Lisboa e Hospital Gama Pinto para definir o Plano

Estratégico para 2015 (por entidade e por grupo de
trabalho);
07/07/2015
Ação de Apoio a Sem-Abrigo
Preparação para a contagem com o Programa
Intergerações da SCML que decorreu dia 14 de
maio.
Reunião com o Grupo de Parceiros Sociais: Ação
Social da Junta de Freguesia de Santo António, PSP,
Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e Hospital
Gama Pinto para acompanhar os resultados do
Plano Estratégico para 2015 (por entidade e por
grupo de trabalho) e ajuste das ações para a plena
realização do mesmo;

PSIJUS, realizado na Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias, onde apresentou o
Projecto Vassouras & Companhia.
Participação do Dia do Vizinho.
Para terminar, acrescento que estão a ser
desenvolvidos procedimentos para o cumprimento
do Plano de Ação deste Departamento.
Inês Carrolo
Coordenação Acção Social

Conclusão da formação de Técnicos de Apoio
à Vítima ministrado pela AMCV (Associação de
Mulheres Contra Violência). Essa formação, com
a duração de 91 horas, teve como objetivo formar
profissionais na área da violência, bem como
informar, sensibilizar e consciencializar a sociedade
para as questões da violência.
Participação da coordenadora do Departamento
de Ação Social no I congresso da Associação
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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 Janeiro a
Março 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 exactidão 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
actividades, projectos e iniciativas da Freguesia,
procurando estabelecer os suportes digitais da
Freguesia como plataformas de comunicação
interna e externa por excelência.

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

Imagem e identidade da Freguesia
de Santo António
- Conceção e produção de painel informativo do
Departamento de Espaços Verdes e Património;
- Conceção e produção de cartaz informativo do
Departamento de Educação.

Gestão dos conteúdos dos media
digitais e físicos da Freguesia
- Elaboração de conteúdos (texto e imagem) e
paginação do terceiro número do Magazine
Trimestral Santo António;
- Contactos com diversas entidades da
Freguesia para obtenção de parcerias,
entrevistas e notícias;
- Elaboração dos conteúdos para o site
institucional (www.jfsantoantonio.pt ),
nomeadamente nas áreas de Agenda e
Notícias;
- Gestão de conteúdos no
Facebook da Freguesia (facebook/
FreguesiaSantoAntónioLisboa ) incluindo a
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resposta online aos Fregueses.

Comunicação institucional
com os media
- Gestão da base de dados de contactos de
Orgãos de Comunicação Social;
- Elaboração e divulgação dos seguintes
Comunicados de Imprensa:
- Mercado do Bem-Estar;
- 1.º Torneiro de Escolas de Futsal de Santo António;
- Espaço Júlia;
- 1.º Arraial de Santo António;
- Há Magia no Jardim (Dia Mundial da Criança).
- Apoio aos seguintes orgãos de Comunicação
Social: Observador e Idealista

Comunicação interna
- Criação e envio de emails-convite para os
colaboradores da Freguesia:
- Mercado de Música Independente
- 1.º Torneio de Escolas de Futsal de Santo António
- Cerimónia de Protocolo "Espaço Júlia"
- Mercado Bem-Estar
- 1.º Arraial de Santo António
- Há Magia no Jardim do Torel

- Espectáculo Homenagem à Fadista Celeste
Rodrigues

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 nas vitrinas da Freguesia, distribuição de
flyers (porta-a-porta) em toda a área da Freguesia,
reportagem fotográfica e elaboração de notícia dos
seguintes projectos:
- Canto do Conto ao fim da tarde – Tapetes que
contam histórias;
- Maratona de Leitura nas Escolas (Dia Internacional
do Livro Infantil);
- Canto do Conto ao fim da tarde – Chapéus há
muitos;
- Entrega de Moto 4 aos Bombeiros Voluntários
Lisbonenses;
- Passeio sénior a Sesimbra;
- Workshop: «Tendências do Comércio e a
importância do Visual Merchandising» na UACS;
- Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor –
Avenida da Liberdade (com Chiado Editora) - «Um

dia num livro»;
- Mercado Independente de Música;
- Assinatura de protocolo de colaboração com o
Teatro Aberto;
- 1.º Torneio de Escolas de Futsal de Santo António;
- Assinatura de protocolo de colaboração com a
Associação Boa Vizinhança Santo António;
- Canto do Conto – Olha Quem Vem Tomar Chá;
- Apoio à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa na
contagem da população sem-abrigo;
- Assinatura do protocolo do Espaço Júlia;
- Limpeza reforçada no Marquês de Pombal após
conquista do bicampeonato pelo S. L. Benfica;
- Mercado do Bem-Estar;
- Apresentação do projeto “Vassouras &
Companhia” na Universidade Lusófona;
- Matiné Dançante;
- Protocolo com a Garagem de Santo António dos
Capuchos;
- 1.º Arraial de Santo António;
- Há Magia no Jardim (Dia Mundial da Criança);
- Dia Mundial do Ambiente;
- Arraial das E.B. 1 de Jardim-de-infância S. José;
- Homenagem à fadista Celeste Rodrigues;
- Esplanadas gratuitas na noite de Santo António;
- Férias Grandes;
- Canto do Conto – Quem tem medo do lobo mau;

Outros
- Participação nas seguintes iniciativas:
- Inauguração do Hotel Porto Bay Liberdade reportagem fotográfica e elaboração de notícia.
- ANZAC Day – reportagem fotográfica e
elaboração de notícia;
- Lançamento do Refood Santo António –
reportagem fotográfica e elaboração de notícia;
- Macalongo Events – reportagem fotográfica e
elaboração de notícia;
- Castilho Pink Fame – reportagem fotográfica e
elaboração de notícia;
- Inauguração do Refood Santo António –
elaboração de notícia;
- Festa do Dia do Vizinho – reportagem
fotográfica e elaboração de notícia;
- Arraial da UACS – reportagem fotográfica e
elaboração de notícia;
- Marchas de Santo António – reportagem
fotográfica e elaboração de notícia;
- Vieira da Silva em Festa – reportagem
fotográfica e elaboração de notícia;
- Unidos em Festa – reportagem fotográfica e
elaboração de notícia.
Pedro Martins
Coordenação Comunicação
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CULTURA E DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Abril
Celebração do Dia Internacional do
Livro Infantil – RTP 1 – Agora Nós

várias histórias às 13 turmas. No final do dia, os
mais de 300 alunos levaram para casa um exemplar
do livro “Era uma vez… O Rato e o Leão”.

Canto do Conto ao fim da tarde:
Tapetes Narrativos
O Canto do Conto ao fim da tarde de 2 de abril de
2015, Dia Internacional do Livro Infantil, teve uma
convidada especial. Inês Blanc trouxe à Biblioteca
Arquitecto Cosmelli Sant’Anna os seus Tapetes
que contam histórias…, que encantaram os mais
pequenos. No final, as crianças foram desafiadas a
fazerem bolinhos de salame de chocolate.

Maratona de Histórias
No âmbito do Dia Internacional do Livro Infantil (que
se celebra a 2 de abril), o Departamento de Cultura
promoveu uma Maratona de Leitura nas duas
escolas básicas da Freguesia – a E.B. 1 e Jardimde-infância São José e a E.B. 1 e Jardim-de-infância
Luísa Ducla Soares – no dia 7 de abril de 2015.
Ao longo do dia, a responsável pela Biblioteca
Arquitecto Cosmelli Sant’Anna, Inês Knapič, contou
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Canto do Conto ao fim da tarde Chapéus há muitos
Dia 9 de abril, quinta-feira, houve histórias
de chapéus na Biblioteca Arquitecto Cosmelli
Sant’Anna. Chapéus altos, panamás, boinas e
bonés... Chapéus de palhaço, de bombeiro e de
polícia... Chapéus de princesa, de bruxa e de
enfermeira.

foram cantados os parabéns à senhora Maria do
Carmo Guedes e ao senhor José Cardoso (que
celebrou também 50 anos de casamento).
À tarde, o passeio continuou no Cabo Espichel,
onde os seniores puderam visitar a Igreja da Nossa
Senhora do Cabo, a Ermida da Memória e a Casa
dos Círios e apreciar a magnífica paisagem que se
vislumbra daquele promontório.
Para muitos dos seniores da Freguesia, estes
passeios são uma oportunidade única para saírem
de casa e esquecerem os momentos de solidão em
que por vezes vivem.

Passeio Sénior a Sesimbra
Cerca de 150 seniores da Freguesia de Santo
António participaram no passeio à vila piscatória de
Sesimbra organizado pelo Departamento de Cultura
no dia 15 de abril.
De manhã, a primeira paragem foi na Fortaleza
de Santiago, construída em 1648 sobre a praia
de Sesimbra e que, em 2014, reabriu ao público
depois de três anos de obras profundas. No forte,
o grupo visitou a Casa do Comando (residência do
Governador das Armas), totalmente renovada.
Durante o almoço, no restaurante O Canhão II,

Este foi, sem dúvida, um dia de grande convívio, de
descontração e de muita alegria para todos, que
tiveram oportunidade de (re)visitar Sesimbra e o
Cabo Espichel e de passarem um dia diferente fora
de casa.

Canto do Conto

Canto do Conto Escola Básica Luísa Ducla Soares
Canto do Conto Centro Paroquial Nossa Senhora
da Encarnação (2 anos)
Canto do Conto Centro Paroquial Nossa Senhora
da Encarnação (3/4 anos)
Canto do Conto Centro Paroquial Nossa Senhora
da Encarnação (5 anos)
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Dia do Livro (Chiado Editora)

Museu Nacional de História Natural e da Ciência.

Mais de 80 pessoas participaram no inovador
projeto «Um livro num dia» que a Freguesia de Santo
António e a Chiado Editora promoveram esta quintafeira, 23 de abril, para celebrar o Dia Mundial do
Livro e do Direito de Autor.

Foram três dias de muita música e de convívio,
durante os quais os visitantes ficaram a par
das últimas novidades em matéria de música
independente, puderam conversar com os
responsáveis das diversas editoras que marcaram
presença e assistir a vários espetáculos.

Junto ao Monumento aos Mortos da Grande
Guerra, na Avenida da Liberdade, a Chiado Editora
montou um escritório onde quem quisesse podia
acompanhar todos os passos da conceção de um
livro, desde a seleção feita pelos editores, à revisão
de texto, paginação e design da capa – e tudo num
só dia.
Ao final da tarde, foram distribuídos mil exemplares
de «Um livro num dia», que reúne os mais de 50
contos selecionados pelos editores durante a
manhã, a todos quantos passaram na Avenida da
Liberdade.

Mercado de Música Independente
Cerca de cinco mil pessoas, de todas as idades,
passaram pelo Mercado de Música Independente
que se realizou nos dias 24, 25 e 26 de abril no
Picadeiro Real do Antigo Colégio dos Nobres do
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Na noite de sexta-feira, 24 de abril, a animação
esteve a cargo dos portugueses Beautify Junkyards e Tó
Trips e do escocês Alasdair Roberts. No sábado, 25 de
abril, o Mercado de Música Independente foi visitado
por Samuel Úria, membro do movimento FlorCaveira,
que acabou por cantar algumas das suas canções,
surpreendendo quem se encontrava no local.

Canto do Conto na Organii

Centenário do ANZAC Day na
Avenida da Liberdade
O Monumento aos Mortos da Grande Guerra, na
Avenida da Liberdade, foi palco, no domingo, 26
de abril, da cerimónia evocativa do centenário do
ANZAC Day, que assinala o desembarque das
tropas da Austrália e da Nova Zelândia (ANZAC
– Australian and New Zealand Army Corps) na
península de Gallipoli, na Turquia, em 25 de abril
de 1915, em plena 1.ª Guerra Mundial.
Durante aquela que ficou também conhecida como
a Batalha de Dardanelos, que se prolongou até 9
de janeiro de 1916, morreram 44 mil militares das
forças aliadas e 86 mil do Exército otomano. Desde
1916, o ANZAC Day tornou-se no dia nacional das
comemorações da Austrália.
Organizada pela Embaixada da Austrália em Lisboa,
estiveram presentes na cerimónia o presidente da
Freguesia de Santo António, Vasco Morgado, a
embaixadora da Turquia, Ebru Barutçu Gökdenizler,
a representante do Consultado da Nova Zelândia,
Susannah Gordon, e o vereador da Câmara
Municipal de Lisboa com o pelouro das Relações
Internacionais, Carlos Manuel Castro, além de
diversas individualidades civis, militares e religiosas.

Durante a celebração, foram homenageados os
milhares de militares que tombaram na península de
Gallipoli e em todas as guerras que se lhe seguiram,
como sublinhou a embaixadora da Austrália, Anne
Plunkett. A oração de recordação esteve a cargo do
tenente-coronel Carlos Cardoso Catarino, capelão
do Exército português.
Houve lugar a várias leituras, intercaladas por
interlúdios musicais executados pela fanfarra do
Exército português. Após a deposição de coroas
de flores junto ao monumento, seguiu-se um minuto
de silêncio e o içar das bandeiras australiana e
neozelandesa ao som de «Amazing Grace».

Maio
Assinatura do Protocolo com o
Teatro Aberto
A Freguesia de Santo António assinou um protocolo
de colaboração com o Teatro Aberto, no âmbito
do qual os residentes poderão usufruir de bilhetes
com valores reduzidos para as peças em exibição
naquela sala de espetáculos.
Como contrapartida, à luz do mesmo protocolo
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de colaboração, a Freguesia de Santo António
compromete-se a divulgar os espectáculos do Teatro
Aberto nos meios à sua disposição.
Com este acordo, a Freguesia de Santo António
pretende facilitar o acesso dos seus fregueses
ao que melhor se faz em termos culturais, e em
português.

Apoio ao Departamento de
Desporto – Torneio de Futsal
Canto do Conto
Canto do Conto Jardim-de-Infância da Escola
Básica nº29
Canto do Conto CED Nossa Senhora da Conceição
(4 anos)
Canto do Conto CED Nossa Senhora da Conceição
(3 anos)
Canto do Conto Jardim-de-infância Escola Básica
Luísa Ducla Soares
Canto do Conto CED Nossa Senhora da Conceição
(5 anos)
Canto do Conto CED Nossa Senhora da Conceição
(5 anos)
Canto do Conto CED Nossa Senhora da Conceição
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(3 anos)
Canto do Conto CED Nossa Senhora da Conceição
(4 anos)
Canto do Conto Centro Paroquial Nossa Senhora
da Encarnação (3 anos)
Canto do Conto Centro Paroquial Nossa Senhora
da Encarnação (2 anos)
Canto do Conto Centro Paroquial Nossa Senhora
da Encarnação (4/5)

Canto do Conto ao fim da tarde
«Olha quem vem tomar chá» foi o tema do Canto do
Conto ao fim da tarde do dia 14 de maio de 2015.
No final da história, pais e filhos foram convidados
a participar numa atividade de expressão plástica
relacionada com o conto.

Mercado Bem-Estar
No dia 16 de maio demos a conhecer aquilo que
de mais saudável se faz na Freguesia. Os fregueses
foram convidados a participar em ateliês de
maquilhagem ou de cozinha biológica e usufruir
de massagens gratuitas ou participar em aulas de
fitness.

Houve uma sessão de Canto do Conto,
acompanhada de uma aula de IOGA para crianças.

Apoio à realização do evento
MaCalongo
Artesanato, gastronomia, dança, música e moda
foram algumas das atividades apresentadas no
MaCalongo, um evento que se realizou no sábado,
23 de maio, no Jardim das Amoreiras, com o
objetivo de promover a cultura africana nas suas
diversas formas e apresentar publicamente artistas
desconhecidos.

Matiné Dançante (23 de Maio)
A jovem acordeonista Sara Pessoa, do Pinhal Novo,
foi a animadora de serviço na matiné dançante do
dia 23 de maio. Durante toda a tarde, dezenas de
pessoas deram nova animação ao salão nobre dos
Bombeiros Voluntários Lisbonenses.

Ida à Televisão – Divulgação do
Canto do Conto no Dia do Vizinho
Dia do Vizinho
Para estreitar os lados entre quem vive no mesmo
bairro, a associação Boa Vizinhança Santo António
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organizou na sexta-feira, 29 de maio, a Festa do
Dia Vizinho no renovado Jardim das Amoreiras,
um dos mais belos espaços verdes da Freguesia de
Santo António.
Além das inúmeras bancas de venda de artesanato
e de produtos alimentares, houve muita música,
dança e diversão. Pelo Jardim das Amoreiras
passaram os alunos do Chapitô e as suas artes
circenses, jogos tradicionais e um pónei da
associação equestre Santo André Lusitanos.
Houve ainda um concurso alusivo aos «Lenços dos
Namorados», no qual participaram sete senhoras
que frequentam o Centro Paroquial S. Mamede, e
um «Lanche para cães», cujo objetivo foi promover o
convívio entre donos e animais.
Ao longo do dia atuaram no palco artistas tão
diferentes como a Tuna Académica de Psicologia e
a Tuna Veterinária, a Universidade Sénior de Santo
António de Lisboa com o seu cante alentejano, o
grupo A Fandanga, Michel William e um membro
da banda Capitão Fausto.
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Inauguração do Arraial de Santo
António
Vinte e seis anos depois, o arraial de Santo António
regressou à Praça da Alegria. Entre os dias 29 de
maio e 14 de junho, houve muita música, dança,
bons petiscos e boa disposição.
Para além da população, esteve também presente o
Vereador da CML e o Embaixador da Venezuela e
alguma da sua delegação.
Brindou-se ao regresso do arraial com um “copo de
três” e um pastel de bacalhau.

31 de Maio - Dia da Criança – Há
magia no jardim
O Jardim do Torel voltou a ser no domingo, 31
de maio, o palco escolhido para as celebrações
do Dia Mundial da Criança organizadas pelo
Departamento de Cultura da Freguesia de Santo
António. Entre as 11 horas e as 18 horas, centenas
de crianças divertiram-se no giroscópio, no air
bungee, no roller tubes, a escalar paredes e a saltar
nos insufláveis. Fizeram bolas de sabão gigantes,
bricaram aos lutadores de sumo, jogaram nos
matraquilhos e encantaram-se com os truques de
magia de Carlos Rivotti.

Junho
Arraial Santo António
13 de junho
O arraial da Freguesia de Santo António encerrou
em grande com a atuação do cantor popular
português Toy, que seduziu os muitos presentes com
alguns dos seus maiores sucessos musicais e as suas
habituais quadras improvisadas. Ninguém arredou
pé, apesar da chuva miudinha que ainda caiu. Foi
mais uma noite de boa disposição que encerrou 15
dias de festa na Praça da Alegria.
12 de junho
Em noite de marchas populares, a Praça da Alegria
foi pequena para acolher tanta gente que quis
divertir-se no arraial da Freguesia de Santo António.
Nuno Rúpio e Luís Rouxinol animaram os presentes
com as suas canções populares portuguesas e o seu
bom humor.
09 de junho
A fadista Celeste Rodrigues, que está a celebrar
70 anos de carreira, foi a grande homenageada
no arraial de Santo António neste dia. Entre as
17.30 horas e as 19.30 horas, nove fadistas,
acompanhados à viola e à guitarra, deram nova
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vida à Praça da Alegria e dedicaram os seus fados
àquela que é uma das maiores vozes portuguesas. A
sessão de fados encantou os muitos presentes, entre
os quais se contavam vários turistas.

Celebração do Dia da Criança
no Jardim-de-Infância da Escola
Básica Luísa Ducla Soares

06 de junho
O conjunto de baile KZL Music foi o dinamizador de
mais uma noite do arraial de São António, onde a
animação não faltou. Por esta festa passou António
Costa, ex-presidente da CML, que esteve à conversa
com o presidente da Freguesia de Santo António,
Vasco Morgado.

Teatro de Sombras, jogo de sombras e pinturas
faciais

05 de junho
Mais uma noite de alegria, boa disposição e muita
diversão. Desta vez a animação esteve a cargo de
Gina Reis e Ricardo Alcaide (organista e vocalista)
e a diversão foi o mote do arraial.
30 de maio
Miguel Dias, ator da série «Bem-vindos a Beirais»,
emitida de segunda a sexta-feira no canal 1 da
RTP, cantou e encantou quem passou pela Praça da
Alegria na noite de sábado, 30 de maio. Com a sua
habitual boa disposição, Miguel Dias pôs toda a
gente a dançar e a rir, numa noite divertida e com
muito boa disposição.
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Arraial da UACS
Sardinhas, febras, música, dança e muita animação
pautaram o 1.º Arraial da UACS -União de
Associações do Comércio e Serviços da Região de
Lisboa e Vale do Tejo na noite de quarta-feira, 3 de
junho.
Carla Salsinha, presidente da direcção da UACS,
explicou que esta foi uma forma de os empresários
se associarem às Festas de Lisboa, que decorrem
este mês. “É também uma forma de os nossos
associados puderem conviver fora dos ambientes
mais formais”, acrescentou.
Em tempo de festas de Lisboa, entre as 19.30
horas e a meia-noite, dezenas de comerciantes e
fregueses dançaram ao som de músicas populares
portuguesas em plena Rua Castilho.

Apoio ao Departamento dos
Espaços Verdes e Património na
Celebração do Dia Mundial do
Ambiente (Escola Básica Luísa
Ducla Soares)

Homenagem a Celeste Rodrigues
A fadista Celeste Rodrigues, que está a celebrar
70 anos de carreira, foi a grande homenageada
no arraial de Santo António neste dia. Entre as
17.30 horas e as 19.30 horas, nove fadistas,
acompanhados à viola e à guitarra, deram nova
vida à Praça da Alegria e dedicaram os seus fados
àquela que é uma das maiores vozes portuguesas. A
sessão de fados encantou os muitos presentes, entre
os quais se contavam vários turistas.

Apoio às Marchas – coordenação
com a EGEAC (logística)

Apoio logístico Arraial da Escola
Básica de S. José nº29
(gambiarras, tendas, eletricidade)

25

CULTURA E DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Vieira da Silva em Festa
Apoio logístico, cedência de palco e eletricidade

Canto do Conto ao fim da tarde –
Quem tem medo do lobo mau
Arraial Unidos da Glória
Em parceria com os Unidos da Glória, o
Departamento de Cultura organizou um arraial. Foi
oferecido à população um porco no espeto, como
tentativa de ajudar a associação a ter mais sócios.

FeirAlegria
A FeirAlegria realizou-se, como habitualmente no
primeiro e terceiros fins-de-semana de cada mês. Em
junho, no primeiro fim-de-semana, realizou-se na
Avenida da Liberdade.
Abril
2 / 3 / 4 – Praça da Alegria
18 / 19 – Praça da Alegria
Maio
2 / 3 – Praça da Alegria
16 / 17 – Praça da Alegria
Junho
6 / 7 – Avenida da Liberdade
20 / 21 – Praça da Alegria
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Reuniões
2 de abril - Reunião com a Associação dos Arqueólogos
Portugueses – investigação para elaboração dos símbolos
heráldicos da Freguesia de Santo António.
7 de abril – Reunião na Embaixada da Eslováquia com S.E.
o Sr. Embaixador Josef Adamec – fomento das relações
interculturais.
10 de abril – Reunião na Embaixada da Bélgica com S.E.
o Sr. Embaixador Bernard Pierre - fomento das relações
interculturais.
13 de abril – Reunião na Embaixada de Espanha com a
Conselheira Cultural Sr.ª Maria Pilar Masegosa - fomento das
relações interculturais.
- Reunião com INATEL – preparação ferias sénior.
14 de abril – Reunião Embaixada de Malta com o S.E.
o Sr. Embaixador Joseph Filletti - fomento das relações
interculturais.
- Reunião TNSC – pedido de colaboração para exposição
com o Museu Nacional do Teatro e da Dança e JFSA telões
Maninni; pedido de colaboração para Dia Mundial da
Música.
17 de abril – Reunião na Embaixada do Japão com a
Conselheira Cultural Sr.ª Natsuki Konagaya - fomento das
relações interculturais.
20 de abril – Reunião com Associação Cultural “a Coisa” –
pedido de apoio à JFSA através de cedência de um espaço.

21 de abril – Reunião na Embaixada do Peru com S.E o Sr.
Embaixador Enrique Román-Morey.
22 de abril – Reunião no Cinema S. Jorge com a EGEAC –
Preparação Festas de Lisboa.
- Reunião com delegação da Embaixada da Austrália e CML
– Preparação do “ANZAC Day”
23 de abril – Reunião na Embaixada da Austrália com S.E. a
Sr.ª Embaixadora Anne Marie Plunkett - fomento das relações
interculturais.

25 de maio – Reunião com CTT e S.E o Sr. Embaixador Josef
Adamec –conhecimento do Palácio Sousa Leal para uma
possível realização de exposição de cartoons eslovacos.
2 de junho – Reunião com a empresa Taxi 99 – sobre o
evento Praia do Torel.
- Reunião com a Conselheira Cultural da Embaixada do Peru
Srª Patricia Nava – Possibilidade de exposição de pintura e
ciclo de cinema.

29 de abril – Reunião com representante Festival PLAY.

- Reunião no Cinema S. Jorge com a EGEAC – acertos finais
para as Marchas na Avenida da Liberdade.

6 de maio – Reunião com gabinete de arquitetos – projeto
parque Mayer.

4 de junho – Reunião com os pais – programa Férias
Grandes.

8 de maio – Reunião com o BCP – sobre o evento Praia do
Torel;

8 de junho – Reunião Hotel Corinthia – sobre possível
concerto música com Embaixada de Malta.

- Visita à Feira das Viagens – preparação férias sénior.

16 de junho – Entrevistas Nadadores Salvadores – Praia do Torel.

11 de maio – Reunião com Santa Casa da Misericórdia –
visita ao espaço na Travessa do Rosário.

- Reunião com Unidos da Glória – Arraial Unidos da Glória.

- Reunião com Century 21 – conversa sobre os vários eventos
da freguesia, principalmente o Dia Mundial da Criança.
14 de maio – Entrevistas Nadadores Salvadores – Praia do
Torel.
19 de maio – Reunião Cinemateca Portuguesa possibilidade de exposições dentro e fora da Cinemateca.
20 de maio – Reunião na Embaixada da Venezuela com
S.E. o Sr. Embaixador Lucas E. Rincón Romero - fomento das
relações interculturais.

17 de junho – Reunião com “Festival Todos” – apoio da JFSA
ao festival.
- Reunião com S.E. a Sr.ª Embaixadora Anne Marie Plunkett –
Evento comemorativo da exposição “Treasure Ships”
18 de junho – Reunião com Gelataria Mú - sobre evento
praia do Torel.

Filipa Veiga
Coordenação Cultura e Dinamização
do Espaço Público
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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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DESPORTO
Introdução

desenvolvidas pelo Desporto durante esse período.

O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de abril
a junho de 2015 pelo Departamento Desporto da
Freguesia de Santo António.

No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas nos termos da alínea v), do n.º 1, do
artigo 16.º, da Lei n.º 75/2013, o projeto “Escola
de Futsal”, durante os meses de abril a junho, tem
vindo a consolidar-se, projetando-se agora uma nova
apresentação do projeto mais alargada ao nível do
concelho, uma vez que na Freguesia o mesmo está
consolidado.

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 de Santo António,
nomeadamente a Escola de Futsal, enquanto forma de
dinamização desportiva dos jovens de Santo António.
Durante os meses de abril, maio e junho, as atividades
e eventos desenvolvidos foram a continuidade e
consolidação do projeto “Escola de Futsal”, o 1.º
Torneio de Futsal Infantil de Santo António, o Festa
do Dia do Vizinho - com a ação “Penálti AFF” -, o
Arraial da Escola de São José - com a ação “Penálti
AFF” -, o Programa Férias Grandes, Unidos em
Festa e a “realização de reuniões de aproximação
às coletividades da Freguesia” e possíveis projetos
desportivos para a Freguesia.
Com isso, passamos a apresentar as atividades
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Projecto 1 - “Escola de Futsal”
O Departamento de Desporto estruturou e organizou
a criação de uma escola de Futsal na Freguesia.
No passado dia 14 de março, teve lugar a primeira
aula oficial da escola, tendo contado com a
presença de 10 crianças inscritas. Até ao final de
junho, contabilizámos 18 inscrições efetivas, tendo
sido distribuídas pelos horários da Escola que foram
organizados às segundas-feiras e quintas-feiras, das
18 horas às 19 horas, e aos sábados, das 10.30
horas às 11.30 horas.
Durante este trimestre, foram desenvolvidas algumas
atividades de aproximação aos estabelecimentos de
ensino da Freguesia de forma a promover o projeto.

No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na termos da alínea j), do artigo 12.º,
da Lei n.º 56/2012., foi realizado o projeto “1.º
Torneio de Futsal Infantil de Santo António”,
durante o mês de maio.

Projecto 2 - “1.º Torneio de Futsal
de Santo António”
O Departamento de Desporto estruturou e organizou o
1.º Torneio de Futsal Infantil de Santo António.
O Torneio realizou-se no dia 9 de maio no
Polidesportivo do Passadiço – Campo de Jogos Urbano
Martins e contou com a presença de quatro equipas
no escalão sub 10. G.D. Lâncias, em representação da
Freguesia, Decathlon, Escola Raíz e J.F. Avenidas Novas
foram as equipas presentes.
Durante o intervalo dos jogos, houve lugar a uma
demonstração da escola de Futsal da Freguesia de
forma a promover o projeto.
Foi uma tarde de grande atividade desportiva em que as
crianças foram as grandes vencedoras.

Projecto 3 - “Festa do Dia do Vizinho”
Realizou-se no dia 29 de maio, no Jardim das
Amoreiras, a Festa do Dia do Vizinho organizado pela
Associação Boa Vizinhança com o apoio da Freguesia
de Santo António. O Departamento de Desporto teve
presente com a ação “Penálti AFF”, colorindo o evento
e dando oportunidade às crianças de usufruir de um
passatempo dinâmico e divertido.

Projecto 4 - “Arraial Escola de São
José”
Realizou-se no passado dia 5 de junho o Arraial da
Escola Básica de São José com o apoio da Freguesia
de Santo António. O Departamento de Desporto teve
presente com a ação “Penálti AFF”, colorindo o evento
e dando oportunidade às crianças de usufruir de um
passatempo dinâmico e divertido.

Projecto 5 - “Programa Férias Grandes”
O Departamento de Desporto, através da sua
professora Sónia Teixeira, colaborou na organização do
programa Férias Grandes com atividades desportivas
para todos os participantes, bem como a coordenação
dos monitores do referido programa.
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Projecto 6 - “Unidos em Festa”
No passado dia 20 de junho, e em parceria com o
Departamento de Cultura, organizou-se o “Unidos
em Festa”, evento que serviu de relançamento e
apresentação do Clube Futebol Unidos da Glória
à restante freguesia. O evento contou com o apoio
da Freguesia de Santo António, com a oferta de
porco no espeto para os fregueses, bem como
animação para as crianças com pinturas faciais. A
música também teve presente e a animação foi uma
constante pela noite dentro.

Reuniões
1) No dia 20 de maio de 2015, o Departamento de
Desporto reuniu com o Clube Futebol Unidos da Glória
Local – Sede do clube
Participantes: João Pedro Ferreira, Direção do Clube
Futebol Unidos Glória
Assunto: Festa “Unidos em Festa”
2) No dia 11 de junho de 2015, o Departamento de
Desporto reuniu com o Grupo Desportivo os Lâncias
Local – Polo São Mamede
Participantes: João Pedro Ferreira, Vasco Morgado,
José Manuel
Assunto: Apoio ao clube
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3) No dia 18 de junho de 2015, o
Departamento de Desporto reuniu com o
Grupo Desportivo os Lâncias
Local – Sede do G.D. Lâncias
Participantes: João Pedro Ferreira, José Manuel
Assunto: Apoio da Junta de Freguesia para a
participação do clube nos campeonatos da
Associação de Futebol de Lisboa
4) No dia 18 de junho de 2015, o
Departamento de Desporto reuniu com a
Federação Portuguesa de Ténis de Mesa
Local – Polo Coração de Jesus
Participantes: João Pedro Ferreira, Direção F.P.
Ténis de Mesa
Assunto: Centro de formação de ténis de mesa
de Santo António
5) No dia 19 de junho de 2015, o
Departamento do Desporto reuniu com a
empresa AFFSPORTS
Local – Polo de São Mamede
Participantes: João Pedro Ferreira e José Florêncio
Assunto: Obras Passadiço. Reunião de
controlo dos trabalhos realizados e possíveis
melhoramentos à obra.
João Pedro Ferreira
Coordenação Desporto

1.º Torneio de Escolas de Futsal de Santo António
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EDUCAÇÃO
Hip-Hop - Praia do Torel

35

EDUCAÇÃO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido no decorrer dos meses
de abril a junho 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, nas duas escolas, CAF da
EB1/JI Luísa Ducla Soares, e EB1/JI S. José. A
saber:
- Na celebração do Dia Mundial da Criança,
procedeu-se à entrega de chocolates, à elaboração
de pinturas faciais e à leitura de um texto infantil;
⎯
- Aquando do Dia Mundial do Ambiente, promoveuse um conjunto de palestas nas escolas no sentido
de sensibilizar os alunos para a importância da
reciclagem e do seu impacto no meio ambiente.
Ainda neste dia, e com os alunos do jardim-deinfância, foi ensinada a forma de plantar feijões,
tendo tido cada um deles a oportunidade de
replicar aquilo que havia sido ensinado. Para a
grande maioria dessas crianças, foi a sua primeira
experiência do género.
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Também para os alunos do primeiro ciclo, houve
a preocupação de proporcionar uma experiência
idêntica à do jardim-de-infância e conseguiuse promover o ensino e a experimentação da
plantação de tomate Cherry.
Ainda para os alunos do primeiro ciclo, e no âmbito
do Dia Mundial do Ambiente, efetuou-se a leitura de
um texto infantil enquadrado na celebração dessa
data;
- Com a aproximação do final de ano letivo, o CAF
da Escola Básica do 1.º ciclo Luísa Ducla Soares
teve uma participação fundamental na festa final
do ano, através da construção de uma marcha e
de todos os seus acessórios. Na festa de final de
ano na Escola Básica do 1.º ciclo de São José,
o Departamento da Educação participou como
uma tenda onde estavam presente duas senhoras
“bonecas” a fazerem pinturas faciais. Ainda nesta
tenda, estavam a ser divulgadas as atividades que
o Departamento de Educação tem desenvolvido,
assim como aquelas que estão previstas para o
futuro mais próximo.
O Departamento do Desporto esteve representado
no recinto com um jogo que foi montado para
divulgar as suas atividades.

Também o Departamento de Espaços Verdes e
Património, através do seu coordenador João
Pires, esteve presente no sentido de sensibilizar os
presentes para a importância do meio ambiente e as
transformações que este tem sofrido nos anos mais
recentes.
Todo o evento teve o registo e a cobertura
fotográfica do Departamento da Comunicação
- No decorrer dos meses de abril a junho, os
departamento de Educação, de Desporto e de
Ação Social estiveram em conjunto a planear todo o
programa das Férias Grandes.
- O Departamento de Educação esteve
representado na Festa do Dia do Vizinho, no
Jardim das Amoreiras, levando consigo um painel
informativo com o qual divulgou as atividades
desenvolvidas e com o qual também deu a conhecer
as escolas que a freguesia tem sob sua tutela. Esta
divulgação fez-se através do contacto presencial e
da distribuição de folhetos;
- Pequenas manutenções nas escolas;
- O Departamento de Educação teve diversas
reuniões e contactos no sentido de planear e

implementar as atividades e projetos relativos à área
da educação, não só para o trimestre em questão,
mas também para períodos futuros.

Requalificação / manutenção nas
escolas
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na Lei nº 75/2013, que estabelece
o regime jurídico e as competências das autarquias
locais no art. 7.º, alínea 2) e art. 16.º, nº1 alíneas
f), o) e ii), durante os meses de janeiro, fevereiro e
março foram realizadas diversas manutenções nas
escolas da Freguesia:
- Remoção de um lavatório na escola EB1/JI S. José;
- Substituição de autoclismos na EB1/JI S. José;
- Substituição de lâmpadas de retroprojetores de
salas de aula da EB1/JI S. José;
- Manutenções gerais em ambas as escolas.

Entrega de materiais nas escolas
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na Lei nº 75/2013, que estabelece
o regime jurídico e as competências das autarquias
locais no art. 16.º, nº1 alíneas mm) foi realizado:

- Entrega de material de higiene e limpeza na EB1/
JI Luísa Ducla Soares e na EB1/JI S. José;
- Reposição de material de primeiros socorros na
EB1/JI Luísa Ducla Soares e na EB1/JI S. José;
- Entrega de material de desgaste e de secretaria
para o 1.º ciclo da Escola de São José.

Reuniões/entrevistas
Realização de reuniões de trabalho no âmbito das
competências coordenados pelo Departamento de Educação:
- Reunião a 24 de abril na Câmara de Lisboa para a
apresentação de um novo conceito de alimentação
saudável a implementar nas escolas do concelho. A
senhora vereadora quis ouvir todas as freguesias do
que diz respeito a este novo conceito. A Freguesia
ficou de estudar e analisar toda a documentação
disponibilizada e manifestará as suas conclusões
relativamente a este tema;
- Reunião a 28 de abril com a Associação SALUS,
que combate a obesidade desde a Infância, com a
sua representante, a doutora Catarina Sampaio.
A associação veio solicitar o apoio da Freguesia do
sentido de implementar um projeto de combate à
obesidade infantil dirigido às crianças das escolas
da Freguesia.
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O objetivo passa pela implementação de um projeto
de carácter formativo psicopedagógico na Escola
Básica do 1.º ciclo de S. José que se baseie na
sensibilização para a adoção de estilos de vida
saudáveis. Pela promoção de hábitos de saúde,
em particular no que diz respeito à alimentação
saudável e à prática de actividade física regular,
através do desenvolvimento de actividades
formativas e lúdico-pedagógicas junto de todos os
intervenientes (alunos, agentes educativos, auxiliares
e família) e pela sinalização e encaminhamento de
crianças com excesso de peso ou obesidade.
A Associação SALUS ficou de reunir e enviar mais
informação para que se consiga planificar as
atividades a efetuar nas escolas da Freguesia;
- Reunião com a empresa Recty Get no dia 30
de abril, através do seu representante, o Sr.
Rui Oliveira, tendo como objetivo final solicitar
propostas de fornecimento de refeições para
as escolas da Freguesia. Esta reunião revestese de especial importância tendo em conta que
é fundamental assegurar ementas “saudáveis”
nas escolas da Freguesia e que estas passam
pela implementação do programa “Alimentação
Saudável” nas escolas. Ainda estamos em fase de
receção de propostas;
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- Diversas reuniões com a transportadora
Trangemesas no sentido de solicitar propostas de
serviços para os diversos programas que estão/irão
decorrer e apresentar as especificidades de cada
um desses programas;
- Reunião dia 5 de maio na Câmara de Lisboa para
a divulgação e apresentação às freguesias dos livros
“Uma Alimentação Saudável”;
- Reunião dia 10 de maio na Câmara de Lisboa
no sentido da Freguesia de Santo António obter
informação adicional relativamente ao programa
“alimentação saudável” a implementar nas escolas;
- Inspeção na Escola Luísa Ducla Soares efetuada
pela Higiene e Segurança Escolar. Efetuou-se a
verificação de todo o equipamento escolar, tanto
ao nível da estrutura do edifício, como de todo os
outros equipamentos. Ainda aguardamos o relatório
com os resultados;
- Reunião dia 10 de junho com o Lar Santo
António no sentido de apresentar e dar a conhecer
às crianças a equipa que estará a colaborar
diretamente com elas no projeto programado
para o período das Férias Grandes. Estas crianças
estão bastante fragilizadas devido à sua situação

familiar, sendo frequente apresentarem problemas
comportamentais, revestindo-se estes encontros
preparatórios de especial importância;
- Reunião dia 17 junho com os responsáveis
do Festival “Todos”. Os responsáveis por este
festival pretendem a colaboração da Freguesia
para falarem com os responsáveis das escolas e
apresentarem as possíveis parcerias e atividades
que se propõem efetuar com o CAF durante o mês
de setembro;
- Foram feitas várias reuniões com os departamentos
de Desporto e de Ação Social para definição e
planificação do programa “Férias Grandes 2015”.

Apoio da 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. 16.º, n.º1 alínea v), a Junta apoiou as
escolas (EB1/JI Luísa Ducla Soares e EB1/JI S. José)
através de:
- No Dia Mundial da Criança foram efetuadas

diversas atividades com o jardim-escola, na escola
Luísa Ducla Soares, que se traduziram na leitura
de textos infantis e de pinturas faciais alusivas aos
animais constantes nos textos. No final, procedeuse à entrega de um chocolate a cada uma das
crianças. Esta iniciativa teve a participação do
Departamento de Cultura e do Departamento de
Educação;
- Nas festas de final de ano em ambas as escolas, a
Freguesia participou ao nível da instalação elétrica,
também no fornecimento e montagem de tendas e
na divulgação das respetivas festas, assegurando,
desta forma, a participação e o envolvimento da
população;

Departamento de Educação e, ao mesmo tempo,
dar a conhecer a todos as escolas da Freguesia;
- folheto para distribuir e dar a conhecer à
população as diversas atividades que a Freguesia
oferece durante as interrupções letivas;
Carla Pereira
Coordenadora Educação

- A nosso pedido o Departamento de Comunicação
elaborou as seguintes peças gráficas:
- cartaz publicitário para divulgar e informar a
população acerca do projecto de ocupação das
Férias Grandes;
- folheto específico para dar a conhecer à
população o programa relativo às “Férias Grandes”.
- painel de informação para divulgar à população
todas as atividades desenvolvidas pelo
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Escola S. José

ESPAÇOS VERDES E
PATRIMÓNIO

ESPAÇOS VERDES E PATRIMÓNIO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
janeiro a março 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, efetivada a 10 de
março de 2014.
A manutenção dos espaços verdes seguia,
anteriormente, um desenho adequado à cidade
e à gestão dos espaços da Câmara Municipal
de Lisboa. Este facto levou a uma diversidade de
contratualizações que foi gerida e analisada durante
este trimestre de forma a otimizar o funcionamento
dos referidos serviços.

Espaços Verdes
AVENIDA DA LIBERDADE AVENIDA DA LIBERDADE
JARDIM ALFREDO KEIL (Praça da Alegria) PRAÇA
DA ALEGRIA
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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.

Projectos
Gestão e manutenção de Espaços
Verdes
- Atividades de manutenção e limpeza de espaços
verdes através da remoção de resíduos, corte de
sebes, poda de arbustos, corte de relvados e sacha
e monda de canteiros;
- Verificação visual do estado dos diferentes espaços
verdes tendo em vista a melhoria do funcionamento
dos serviços de manutenção e a otimização dos
espaços verdes da Freguesia;
- Fiscalização das intervenções realizadas
nos espaços verdes, de forma a assegurar o
cumprimento das premissas contratualizadas;
- Acompanhamento do tratamento realizado nas
palmeiras afetadas pela praga do escaravelhovermelho (Rhynchophorus ferrugineus);
- Verificação do funcionamento do sistema de rega
existente nos vários espaços verdes e requalificação
dos sistemas em função de danos causados por
vandalismo.

Intervenções no arvoredo inserido
nos Espaços Verdes
- Corte de ramos e pernadas secas em árvores
inseridas nos espaços verdes, com particular evidência
para a intervenção realizada na Praça da Alegria;
- 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;
- Remoção de duas palmeiras localizadas na Praça
da Alegria como consequência do ataque do
escaravelho-vermelho;
- Plantação de espécies arbustivas nos vários
espaços verdes da Freguesia;
- Comunicação com o Departamento de
Manutenção de Espaços Verdes da CML para
estudar o fornecimento de exemplares a plantar em
espaços verdes da Freguesia;
- Solicitação da elaboração do Relatório de
Avaliação Fitossanitária de arvoredo existente na
Praça da Alegria;
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- Intervenção de limpeza do espaço verde
existente no Largo da Andaluz tendo em vista a
requalificação do mesmo espaço.

- Limpeza regular dos vários elementos de água
existentes na Freguesia através da remoção de
resíduos e limpeza das estruturas envolventes;

Intervenções no arvoredo em
caldeira

- Intervenção de limpeza de fundo nos lagos
existentes na Praça da Alegria e Jardim do Torel.

- Solicitação da elaboração do Relatório de
Avaliação Fitossanitária de arvoredo situado nas
caldeiras junto ao Jardim das Amoreiras, Rua das
Taipas e Rua Júlio de Andrade na sequência da
deteção de patologias em arvoredo durante as
regulares inspeções visuais efetuadas pelos serviços
de Espaços Verdes da Freguesia;
- Corte de pequenos ramos e pernadas de arvoredo
em caldeira existente na Freguesia.

Elementos de água e Património
integrante
limpeza de resíduos, remoção de lamas acumuladas
com recurso a um sistema de tubos coletores,
reparação do sistema de isolamento da estrutura
do lago, pintura e requalificação do sistema de
iluminação;
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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 atividades
de manutenção de equipamento, nomeadamente
nos elementos de água, e para organização dos
serviços de jardinagem prestados pelos meios
próprios;
- Coordenação com os serviços de Cultura da
Freguesia para definição de planos de manutenção
preventiva para eventos realizados nos espaços verdes;

- Articulação com serviços da CML para apoio
no fornecimento de sistema de tubos coletores
para remoção de lamas residuais resultantes da
intervenção realizada no lago “Douro”.

Outros
- Reforço da estrutura que forma a área de
segurança dos baloiços existentes no parque infantil
do Jardim das Amoreiras e limpeza regular do
referido parque;
- Participação em vários eventos da Freguesia
com o objetivo de divulgar as competências do
Departamento e registar solicitações e dúvidas
relacionadas com os espaços verdes e património
da Freguesia;
- Articulação com os departamentos de Cultura,
Educação e Comunicação para a realização do
evento de celebração do Dia Mundial do Ambiente,
através de atividades de plantação de feijão e
tomate-cereja junto das crianças das escolas
existentes na Freguesia;
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.
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LICENCIAMENTO
Introdução
Este departamento faz a gestão genérica do
licenciamento de ocupações de espaço público,
nomeadamente associada às ocupações no
espaço contíguo de estabelecimentos e ocupações
temporárias de espaço público.
Estas competências incluíram neste período, em
particular, o licenciamento de ocupação de espaço
público no âmbito das Festas da Cidade.
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
abril a junho pelo Departamento de Licenciamento
da Freguesia de Santo António.

Projectos
O trabalho desenvolvido pelo departamento neste
trimestre manteve as cinco vertentes indicadas
anteriormente: Formação, Informação, Apreciação,
Fiscalização e Colaboração interna.

consagradas na Lei 56/2012 relativas a
licenciamento de ocupação de espaço público,
prosseguiu-se a formação de colaboradores na
Câmara Municipal de Lisboa.
Foram frequentadas as ações:
- “Regime Jurídico de Contra Ordenações para
Agentes Fiscalizadores"
- “RAL - GESLIS procedimento "POEP" (Ocupação
Temporária Espaço Público e Licenciamento de
Funcionamento de Recinto)”
- "RAL: Regulamento de taxas, preços e outras
receitas”
- “RAL – GESLIS”

Informação
Foi continuado o esforço no sentido de prestar
informação aos comerciantes da Freguesia quanto
às obrigações inerentes ao DL 48/2011.
Neste sentido, continuámos a prestar todas as
informações solicitadas presencialmente ou
telefonicamente.

Formação

Apreciação

Face às competências próprias da Freguesia

Foram submetidos e apreciados neste período 220
processos de Licenciamento Zero e 12 Pedidos de
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Ocupação Temporária de Espaço Público. Este
acréscimo face ao trimestre passado é consequência
direta da estratégia de informação e fiscalização
que temos vindo a desenvolver.
No acumulado do ano, foram apreciados 364
pedidos, tendo já sido ultrapassado o número de
processos entrados na CML no total do ano passado
relativos à Freguesia de Santo António

Fiscalização
Em março, iniciaram-se ações de fiscalização/
informação junto dos estabelecimentos comerciais
da Freguesia. Neste período, foram visitados
um total de 273 estabelecimentos situados,
nomeadamente, na Avenida da Liberdade, Rua
Joaquim António de Aguiar, Rua Barata Salgueiro,
Rua Duque de Palmela, Rua Rodrigo da Fonseca,
Rua Rodrigues Sampaio, Rua de Santa Marta,
Praça da Alegria, Rua da Glória, Rua do Conde de
Redondo, Rua de São Bento e toda a envolvente do
Jardim das Amoreiras.
Nestas ações, continuou-se a verificar que apenas
uma parte residual dispunha da documentação de
licenciamento para pelo menos algum elemento.
A prevalência de processos que resultam
diretamente das visitas dos técnicos da Freguesia

de Santo António continuam a constituir a grande
maioria do total recebido.

Outros
O Departamento de Licenciamento colaborou ainda
com os departamentos:

que incidiu sobretudo nas Ruas de S. José e Santa
Marta, Avenida da Liberdade, Praça da Alegria,
Rua da Mãe de Água, Rua D. Pedro V e Rua da
Glória.
Tiago Lopes
Coordenação Licenciamento

Comércio e Turismo – Colaboração relativamente
ao evento “Castilho Pink Fame”
Cultura – Colaboração estreita relativamente aos
eventos culturais da Freguesia, nomeadamente em
relação ao 1.º Arraial de Santo António na Praça da
Alegria.
Foi ainda organizada uma iniciativa de incentivo
ao comércio local que consistiu no convite aos
estabelecimentos de restauração e bebidas para
colocar esplanadas em lugares de estacionamento
na noite de Santo António sem custos. Esta iniciativa
foi direcionada principalmente para zonas com
maior tradição de festejos, em particular para a Rua
de Santa Marta e Rua de S. José, e a esta aderiram
29 estabelecimentos.
Na noite de Santo António, foi realizada uma ação
de fiscalização das ocupações de espaço público
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ACÇÃO SOCIAL

LIMPEZA URBANA

LIMPEZA URBANA
Introdução

através de sopro e aspiração de folhas;

O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido no decorrer dos meses
de abril a junho de 2015 pelo Departamento 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).

- Serviços de deservamento dos passeios públicos;

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

- 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:
- Corrida Sempre Mulher Lisboa - Associação
Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da
Mama;
- 205.º Aniversário do Processo de Independência
da Venezuela- Embaixada Venezuela;
- ANZAC Day - Cerimónia do dia da Austrália –
Embaixada da Austrália;
- 38.ª Corrida da Liberdade;
- 34.ª Corrida Internacional do 1.º Maio – CGTP;
- 7.ª Edição da Caminhada Vencer o Cancro -
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União Humanitária dos Doentes com Cancro;
- Festejos de Final do Campeonato - Liga NOS
(Sport Lisboa e Benfica);
- Festa do Dia do Vizinho - Associação Boa
Vizinhança;
- Feira do Livro – CML;
- Arraial de Santo António – UACS;
- Arraial da Escola E.B. 1 São José – Associação de
Pais da Escola E.B.1 de São José;
- Marchas de Santo António – CML;
- VIEIRA DA SILVA EM FESTA
- Fundação Arpad
Szenes - Vieira da Silva;
- Faz Música Lisboa (Jardim das Amoreiras e
Avenida da Liberdade) – EGEAC;
- Arraial - Grupo Unidos da Glória.
- Realização de serviços de reforço e apoio de
limpeza urbana em eventos organizados pela
Freguesia, onde se destaca:
- Mercado Bem-estar no Jardim das Amoreiras;
- Arraial de Santo António no Jardim Alfredo Keil
(Praça da Alegria);
- Dia Mundial da Criança no Jardim do Torel.

Gestão de equipamentos

Outros

- Realização de diversos serviços de reparação
e manutenção nos postos de limpeza urbana em
coordenação com a equipa de Intervenção e
Manutenção da Freguesia;

- Ação de apoio de urgência durante inundações na
área da Rua de São José e Rua das Pretas, resultado
de chuvas intensas no mês de abril;

- Coordenação com as oficinas da CML para
reparação e manutenção dos veículos transferidos,
e em sistema de partilha, afetos aos serviços de
limpeza urbana;
- Revisão do serviço de telecomunicações dos
postos de limpeza urbana para redução de custos e
adequação para melhor eficiência e modernização
de processos de trabalho;

- Operações de deservamento, lavagem e
preparação da Avenida da Liberdade para
realização das Marchas de Lisboa;
- Ações de informação ao comércio local sobre
tratamento do lixo, em áreas como a sensibilização
para a redução de lixo na via pública, cumprimento
de horários de colocação de contentores,
informação de serviços disponíveis para pedidos
pontuais de recolha.

Reuniões realizadas
- Realização de reuniões para preparação da
operação de limpeza das Marchas de Santo
António com a CML e EGEAC;

Filipa Mendes
Coordenação Limpeza Urbana

- Coordenação de trabalho com serviços da
Freguesia, nomeadamente com os departamentos
de Intervenção e Manutenção, de Cultura e de
Espaços Verdes.
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INTERVENÇÃO E MANUTENÇÃO
O Departamento de Intervenção e Manutenção
da Freguesia de Santo António é responsável
pelos trabalhos de manutenção e de intervenção,
que são, na sua grande maioria, ao nível do
calcetamento de passeios, colocação de pilaretes
e sinalização vertical, limpeza de sarjetas e
pequenas reparações em domicílios no âmbito de
apoio à ação social.
O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido no decorrer dos meses
de abril a junho de 2015 pela manutenção da
Freguesia de Santo António.

Manutenção de calcetamento
Foi realizada a manutenção integral do
calcetamento dos seguintes arruamentos:
- Rua São Filipe Nery
- Rua da Escola Politécnica
- Rua Alexandre Herculano
- Rua Braamcamp
- Rua das Pretas
- Praça da Alegria
- Rua Luciano Cordeiro
- Rua de Santa Marta
- Rua de São José
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- Rua Gustavo Matos Sequeira
- Rua Dr. Almeida Amaral
- Rua do Arco a São Mamede
- Rua Castilho
- Rua Rosa Araújo
Manutenção de calcetamento:
- Rua de São Bento
- Rua de Santa Marta
- Rua de São José

GOPI – Pedidos de Intervenção
na Plataforma de Gestão de
Ocorrências e Pedidos de
Intervenção
Foram executadas 100 intervenções reportadas na
Plataforma GOPI:
- Descalcetamento e/ou abatimento do passeio
- Árvores, arbustos ou relva
- Pilaretes

Intervenção e pequenas
reparações
- Foram feitas intervenções (limpeza, calcetamento,
colocação de fechaduras, pequenos arranjos de
eletricidade na escola E.B. 1 de São José.
- Efetuaram-se 30 pequenas reparações em
habitações, nas situações reportadas pelo
departamento de Ação Social, para melhoria das
condições de habitabilidade dos eleitores.

-Apoio ao Departamento de Comunicação na
distribuição e divulgação de informação;
-Foi também apoiado ao Departamento dos
Espaços Verdes na limpeza dos lagos da Avenida
da Liberdade.
Sérgio Dolbeth e Costa
Coordenação Manutenção

Sinalização
- Reparação e recolocação de sinalização vertical
danificada na área da Freguesia de Santo António.

Outros
- Apoio na preparação dos eventos do
Departamento da Cultura e sua posterior
desmontagem;
-Apoio ao Departamento de Desporto no
transporte e montagem de equipamento;
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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.
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.

Actividades
Reunião na Invest Lisboa - planeamento do
Workshop de Modernização do Comércio e da
assinatura de Protocolo com a JFSA;
Reunião na UACS - planeamento do Workshop de
Modernização do Comércio;
Reunião na Escola de Comércio de Lisboa -
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preparação do Workshop de Modernização
do Comércio e planeamento de atividades de
promoção do empreendedorismo na freguesia;
Reunião na CML/DMMT sobre 2.ª versão do
Regulamento de exploração de circuitos turísticos e tuctuc;
Reunião com a presidente da Associação de
Comerciantes da Rua Castilho sobre Workshop
de Modernização do Comércio e atividades de
dinamização da área de intervenção;
Reunião com a Presidente da Associação Passeio
Público (Avenida Liberdade) sobre Workshop
de Modernização do Comércio e atividades de
dinamização da área de intervenção;
Participação no seminário, organizado pela CCIP,
subordinado ao tema Portugal 2020;
Organização do Workshop de Modernização do
Comércio - conceção, brieﬁng, preparação da Base de
Dados de comerciantes da Freguesia, produção geral;
Reuniões com Câmara Agrícola Lusófona - Mercado do Rato;
Jantar de Gala e Cerimónia comemorativa do 145.º
aniversário da UACS;

Organização do Workshop de Modernização
do Comércio e Assinatura do Protocolo de
Colaboração com a Invest Lisboa;

Contactos com o Grupo Auto Industrial - Mercado do Rato;

Reunião na JFSA com o vereador da CML João
Gonçalves Pereira e o presidente da Câmara
Agrícola Lusófona - Mercado do Rato;

Castilho Fashion Day - apoio presencial ao evento;

Reunião com o presidente e o diretor da UACS
e Coordenadora do Departamento da Cultura planeamento do Arraial da UACS;

Reunião com a Auto Industrial - Mercado do Rato;

Reunião cm Invest Lisboa - ﬁnalização dos projetos
e submissão das candidaturas ao Orçamento
Participativo.

Próximas atividades

Reunião na CML com o vereador Duarte Cordeiro
e o presidente da Câmara Agrícola Lusófona Mercado do Rato;

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

Reunião com o presidente EMEL e o presidente da
Câmara Agrícola Lusófona - Mercado do Rato;

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

Reunião Invest Lisboa - Preparação de projetos para
candidatura ao Orçamento Participativo;
Contactos com a presidente Associação de
Comerciantes Rua Castilho - Castilho Fashion Day;
Reunião na Escola de Comércio de Lisboa análise dos inquéritos do Workshop de Comércio,
planeamento de atividades futuras;

Realização de ações de formação subsequentes
para o Comércio a Retalho;
Realização de uma ação destinada ao sector da
Hotelaria e Turismo.
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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