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Bem no Coração de Lisboa

Ano novo, novos desafios. Apesar dos três meses (janeiro,
fevereiro e março) de trabalho já percorridos, há um fator
comum entre todos eles: a cooperação entre a Freguesia
de Santo António, os seus fregueses e os comerciantes. Um
esforço que só faz sentido se for coletivo.

O mês de março levou-nos (mais uma vez) à rua mas neste
dia para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Ao todo 11
km percorridos para entregar em mão 1500 flores a muitas
mulheres que vivem, trabalham ou simplesmente passam
pelas ruas de Santo António.

E para que este esforço dê os seus frutos convidámos o
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Fernando
Medina, para conhecer os problemas diários e sentidos de
quem aqui vive e trabalha. Da manutenção dos jardins, à
requalificação do espaço público, não esquecendo as obras
das escolas da freguesia, estas foram algumas das áreas
mencionadas. Um dia que serviu para reforçar o caminho que
queremos continuar a fazer, construir uma comunicação clara
e cooperante para que, as várias realidades e problemas que
a freguesia enfrenta, sejam do conhecimento da CML.

Apostar nas sinergias é também estar atento às necessidades
das nossas famílias que em cada interrupção letiva não têm
lugar para as crianças e jovens. A resposta da Freguesia de
Santo António foi um programa de Ocupação de Tempos
Livres (OTL Férias da Páscoa) dos 4 aos 14 anos. Duas
semanas diversificadas em que a brincadeira andou de mãos
dadas com a aprendizagem.

As iniciativas que promovemos só têm sido possíveis através
das entidades que se associam aos nossos eventos, exemplo
disso foi o Canto do Conto – “Três Pontinhos”, que decorreu
no dia 14 de janeiro, com uma parceria especial do Arquivo
Municipal de Lisboa. Um mês depois, a Freguesia de Santo
António abriu as portas ao amor, naquela que foi a terceira
edição, do baile mais romântico do ano. Com o apoio do
Museu Nacional de História Natural e da Ciência, o Baile
de São Valentim, permitiu reunir amigos e fregueses que
saíram de casa para juntos festejarmos ao som dos “The
Jukeboxer’s”.

A saúde e o bem-estar continuam a ser uma das nossas
preocupações, por isso proporcionamos um leque
diversificado nas atividades desportivas no contexto dos
Jardins de Infância e nas AAAF das escolas (EB1/JI Luísa
Ducla Soares e EB1/JI S. José). Desde as aulas de Educação
Física, Judo, Natação e Yoga.
Há aqui muito trabalho que este relatório não transparece.
Há esforços diários que não são mensuráveis. Horas, minutos
que não resultam em reuniões ou encontros mas que, no final,
contribuem para a construção de uma freguesia mais coletiva
e solidária.

Vasco Morgado Jr. – março 2016

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · março de 2016

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.

17

22

Desporto

27

Educação

34

Espaços Verdes e Património

39

Licenciamento

42

Limpeza Urbana

46

Intervenção e Manutenção

50

Comércio e Turismo

ACÇÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL
Informação Escrita do Presidente - Trimestral · março de 2016

AÇÃO SOCIAL
O presente relatório consiste numa descrição
sumária do trabalho desenvolvido no decorrer do
trimestre janeiro, fevereiro, março de 2016, pelo
departamento de Ação Social da Freguesia de
Santo António.
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.

ATENDIMENTOS
Os atendimentos são preferencialmente por
marcação e realizam-se às quintas-feiras no Centro
Social Laura Alves e às terças-feiras no Polo 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 um
total de 245 atendimentos.

VASSOURAS & COMPANHIA
Diariamente realizamos através deste programa o
apoio ao nível da higiene da casa, higiene pessoal,
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acompanhamento na aquisição de bens e serviços
(medicamentos, compras), acompanhamento e
transporte a consultas médicas e exames, entrega
de alimentos no domicílio, acompanhamento a
passeios. Sendo dada resposta também em casos de
solicitações pontuais.
Neste momento o programa conta com 8
colaboradoras, 2 motoristas e 1 coordenadora e é
prestado apoio a um total de 95 beneficiários.

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
na última quinta-feira de cada mês nos dias 28 de
janeiro, dia 25 de fevereiro e 24 de março. 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 CIMPOR, 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 Directora 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 a
entrega das CREDENCIAIS B ao Centro Distrital
de referentes aos 118 agregados familiares que
correspondem a cerca de 220 pessoas.

ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIOS
Continuamos a orientação das 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 – DIREÇÃO
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 62 famílias. Essa distribuição realiza-se
semanalmente às quartas-feiras no Centro Social
Laura Alves, os donativos recebidos dos PD de Algés
às terças 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.
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.

VISITAS DOMICILIÁRIAS
Em articulação com o Centro de Dia de Coração
de Jesus e a PSP realizámos 15 visitas domiciliárias,
baseadas nas sinalizações recebidas pelo
Recenseamento Geriátrica da Freguesia de Santo
António.
Realizámos 27 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 5 aberturas de porta com
socorro na área da freguesia.

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · março de 2016

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 atuação no âmbito
da violência doméstica, nomeadamente, serviços
sociais de emergência, autarquias locais, unidades
de saúde familiar, segurança social e organizações
da sociedade civil, bem como a promoção de
atividades de carácter preventivo, informativo e de
sensibilização na comunidade local.
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 o início do ano já temos registados 96
atendimentos.
Inês Carrolo
Coordenação Ação Social
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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 2016.
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 conceção 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.
De acordo com as competências acima descritas,
desenvolvemos os seguintes projetos:

Assegurar a comunicação institucional com os
media;
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COMUNICAÇÃO
Imagem e identidade da Freguesia
de Santo António
- Criação da entidade visual “Valor Humano”.

corre que eu te apanho” / Dia da Mulher/ Judaica
/ Colorir o Passado / Olisipíadas Xadrez / Dia da
Árvore, do Pai e da Poesia (evento adiado) / OTL
Páscoa / Viagem Creoula.

Gestão dos conteúdos dos media
digitais e físicos da freguesia

Comunicação institucional
com os media

- Elaboração de conteúdos (texto e imagem)
e paginação do quinto número da 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: Exposição “Feeling
Blue” / Canto do Conto “Três pontinhos”/ Santo
António Aguarela / Canto do Conto “Coração de
Papelão”/ Festival Play / O Baile de São Valentim
/ Workshop Aguarela / Rastreio Gratuito Diabetes/
Exposição “Janelas do Olhar” / Apresentação do
livro “As grandes divas do século XX” / Olisipíadas
basquetebol/ Via Crucis/ Canto do Conto “Corre,

- Gestão da base de dados de contactos de Órgãos
de Comunicação Social;
- Acompanhamento do programa "Portugal em
Direto", da RTP1, onde foi abordada a fiscalização
do alojamento local (29 de fevereiro); a reunião
dos presidentes das quatro juntas de freguesia do
centro histórico de Lisboa, no Jornal de Notícias (25
de fevereiro); “Portugal em Direto” com destaque
ao Sobe e Desce (22 de fevereiro); reportagem
no primeiro jornal da SIC sobre o “Baile de São
Valentim” (14 de fevereiro); revista Time Out faz
reportagem de uma página sobre o Mercado
de Santo António (17 a 23 fevereiro); Visita do
programa “Fala Portugal”, da TV Record para
reportagem sobre o Mercado Solidário (11 de
fevereiro de 2016); revista municipal da CML dá
a conhecer o Espaço Júlia (fevereiro 2016); Jornal
de Notícias faz uma reportagem de uma página
sobre os transportes gratuitos nas freguesias (11 de
fevereiro); Jornal Público aborda o Mercado de
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Santo António (5 de fevereiro); Jornal de Notícias
faz referência ao Baile de São Valentim (5 de
fevereiro); Jornal de Notícias em que se destaca a
intervenção na Escola Básica Ducla Soares (4 de
fevereiro); “A Praça”, RTP1, deu destaque à notícia
do JN sobre o mercado social (28 de janeiro);
Jornal de Notícias com notícia de uma página
sobre o supermercado social (26 de janeiro); duas
páginas no Público sobre as mesas de voto criadas
para as presidenciais (24 de janeiro de 2016);
Jornal da Sic Notícias sobre os biombos adaptados
(23 de janeiro) e Jornal Notícias com as mesas de
voto em destaque no dia 18 de janeiro.
- Elaboração do caderno de imprensa e tabela
comparativa de publicidade de janeiro a fevereiro
de 2016.

Comunicação interna
- Criação e envio de emails-convite para os
colaboradores da freguesia;
- 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
- Filmagem e montagem do vídeo de divulgação do
Workshop Santo António Aguarela.
- Edição do vídeo de divulgação da Viagem ao
Creoula.
- 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 notícias dos seguintes
projetos: Resultado das Eleições Presidenciais
/ Valor Humano / Apoio na entrega do IRS
2015 / Exposição Alta Tensão / Visita de alunos
australianos ao Espaço Júlia / Canto do Conto
– “Três Pontinhos” / Santo António em Aguarela
/ Carnaval dos CAF's / Carnaval das Escolas/
Escolas da Freguesia no Festival Play / Campanha
Papel por Alimentos / Casa Java um espaço
com história / Reunião Pública Descentralizada
/ Exposição “Janelas do Olhar” / “As grandes
divas do século XX” / Workshop Aguarela /
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/ Olisipíadas 1ª fase local do Basquetebol / Dia
Internacional da Mulher / Via Crucis / Visita do
Presidente da CML.
- Os cartazes desenvolvidos foram colocados nos
27 locais de estilo da freguesia: Apoio na entrega
do IRS 2015 / Canto do Conto “Três Pontinhos”
/ Viagem no Creoula / Workshop Aguarela /
Rastreio Gratuito Diabetes / OTL Férias da Páscoa /
Psicologia / Santo António em Aguarelas / Canto
do Conto “Coração de Papelão” / Exposição
“Janelas do Olhar” / Cabelos Brancos / Dia da
Árvore, do Pai e da Poesia (evento adiado) /
Campanha PRP: Dê nas Vistas / Exposição: Colorir
o Passado / PSP: Carta por Pontos / O Baile de S.
Valentim / Via Crucis / As Grandes Divas do Século
XX / Dia da Mulher / Canto do Conto: “Corre,
corre que eu te apanho” / JUDAICA
- Os flyers desenvolvidos foram: O Baile de São
Valentim / Viagem no Creoula / JUDAICA / Dia da
Árvore, do Pai e da Poesia (evento adiado).
Outros
- Acompanhamento da Sessão Extraordinária da
Assembleia de Freguesia (8 de janeiro);
- Acompanhamento e reportagem da Finissage da
Exposição “Feeling Blue” (dia 22 de janeiro);
- Acompanhamento das Presidenciais 2016 na
Freguesia (dia 24 de janeiro);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica da
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reunião entre a PSP, a Freguesia de Santo António
e os representantes dos hotéis da freguesia (dia 26
janeiro);
- Visita e reportagem ao Red Frog (dia 28 de
janeiro);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica da
lavagem das ruas (dia 28 de janeiro);
- Visita e reportagem à Casa dos Enxovais no
Princípe Real (dia 4 de fevereiro);
- Reunião do departamento de Comunicação com o
Presidente, Vasco Morgado (dia 5 de fevereiro);
- Acompanhamento da Visita da Vereadora da
Educação Catarina Albergaria às escolas da
freguesia (dia 15 de fevereiro);
- Visita e reportagem à Antiga Ervanária (dia 15 de
fevereiro);
- Conferência de Imprensa do evento Judaica –
Mostra de Cinema e Cultura no Hotel Altis (16 de
fevereiro);
- Pesquisa exaustiva para a elaboração do Caderno
de Imprensa referente aos meses de janeiro e
fevereiro (dia 15 a 22 de fevereiro);
- Acompanhamento da inauguração da exposição
“Janelas do Olhar” (dia 25 de fevereiro);
- Visita e reportagem ao Teatro Tivoli com Paulo Dias
(dia 26 de fevereiro);
- Preparação e reportagem fotográfica dos locais a
visitar pelo Presidente da CML (dia 1 e 2 de março);
- Acompanhamento da reunião pública
descentralizada (dia 2 de março);
- Elaboração do caderno para a visita de trabalho

da CML (dia 3 e 4 de março);
- Acompanhamento do trabalho da estagiária Joana
Brás, que tem que completar 420 horas no âmbito
do Curso Técnico de Fotografia;
- Acompanhamento e reportagem das Olisipíadas
Basquetebol (dia 6 de março);
- Distribuição de flyers e da magazine pelas ruas e
estabelecimentos da freguesia (dia 7 de março);
- Acompanhamento e ajuda na distribuição de flores
pelas ruas da freguesia com o Presidente Vasco
Morgado (dia 8 de março);
- Acompanhamento do Presidente ao Programa
Agora Nós, RTP1 (dia 10 de março);
- Acompanhamento da Reunião Pública do
Executivo (dia 14 de março);
- Acompanhamento da visita de trabalho por parte
do Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando
Medina (dia 15 de março);
- Cobertura fotográfica do evento “O Circo do
Mágico Eli Eli Eli Elias” – Coliseu dos Recreios (dia
15 de março);
- Visita e reportagem na Escola S. José da atividade
do yoga (dia 16 de março);
- Acompanhamento da abertura do evento
JUDAICA, no Cinema São Jorge (dia 16 de março);
- Acompanhamento da inauguração da exposição
“Colorir o Passado” na Biblioteca Cosmelli
Sant’Anna (dia 17 de março);
- Acompanhamento da visita guiada Lisboa Judaica
(dia 19 de março);
- Acompanhamento e reportagem de todas as

atividades programadas para o OTL Férias da
Páscoa (dia 21 de março a 1 de abril).
- Acompanhamento do plano de ação de remoção
e limpeza de todos os graffiti na Calçada do Lavra,
promovida pela CML (dia 21 março)
Pedro Martins
Coordenação Comunicação
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CULTURA E DINAMIZAÇÃO
DO ESPAÇO PÚBLICO
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CULTURA E DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Canto do Conto da Biblioteca
Arquitecto Cosmelli Sant’Anna
14 de janeiro
Canto do Conto ao fim da tarde com o Arquivo
Municipal
Três Pontinhos
20 de janeiro
Canto do Conto SCSPM – Um Livro e atividade de
carimbos com rolhas com rolhas em papel craft
21 de janeiro
Canto do Conto SCSPM – Um Livro (leitura e
atividade) – Um Livro e atividade de carimbos com
rolhas em papel craft

17 de fevereiro
Canto do Conto Creche de Nossa Senhora da
Conceição
- Berçário (2 salas) - Um comboio (livro e atividade)
- Um comboio
- digitinta

27 de janeiro
Canto do Conto Ducla Soares e Escola Básica de
São José em parceria com o Arquivo Municipal –
Um Livro (leitura e atividade – colorir fotografias
antigas)

18 de fevereiro
Canto do Conto Creche de Nossa Senhora da
Conceição
- 1 ano (2 salas)
- Um livro
- carimbos com rolhas em papel craft

11 de fevereiro
Canto do Conto ao fim da tarde
Coração de Papelão – leitura de uma história ‘Eu
quero um abraço’ e elaboração de um atelier infantil

19 de fevereiro
Canto do Conto Creche de Nossa Senhora da
Conceição
- 2 anos (2 salas)
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- Um livro
- carimbos com rolhas em papel craft
24 de fevereiro
Canto do Conto Festa das Artes – leitura e atividade
inspirada na obra de Miró
1 de março
Canto do Conto Festa das Artes – leitura e atividade
(amachuca, pinta e constrói)
3 de março
Canto do Conto SCSPM – A lagartinha comilona –
construção de uma lagarta

14 de março
Jardim de Infância da Escola Ducla Soares – Corre,
corre cabacinha – leitura encenada e atividade
18 de março
Visita ao projeto Let’s Grow Up – leitura e
dinamização de histórias

Eventos realizados
22 de janeiro
Finissage da exposição Feeling Blue, de Ana Tristany

13 de fevereiro
Baile dos Namorados

4 de março
Canto do Conto SCSPM – sala de 1 ano – Os três
porquinhos – pinturas faciais
10 de março
Canto do Conto SCSPM – A lagartinha comilona –
construção de uma lagarta
10 de março
Canto do Conto ao fim da tarde
Corre, corre que eu te apanho
Leitura encenada e atividade

4 de fevereiro
Inauguração da exposição Santo António em
Aguarela, de Pedro Salvador Mendes
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25 de fevereiro
Inauguração da exposição de fotografia, de João
Carvalho – Janelas do Olhar
3 de março
Lançamento do livro As Divas, no Centro Social
Laura Alves
8 de março
Comemoração do Dia Internacional da Mulher –
distribuição de flores pelas ruas da freguesia
17 de março
Inauguração da exposição coletiva das crianças dos
Jardins-de-Infância das escolas básicas da freguesia
– Colorir o Passado – obras resultantes da parceria
da BACS com o Arquivo Municipal de Lisboa
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Apoio Dinamização do Espaço
Público e Ativação de Marca
a outros Departamentos da
Freguesia

7 de março – limpeza do jardim e cantaria do
Jardim do Torel - apoio ao departamento dos
Espaços Verdes
10 de março – limpeza da escadaria de S. Mamede
- apoio ao Departamento dos Espaços Verdes

5 de fevereiro - acompanhamento do cortejo de
Carnaval das escolas básicas da Freguesia de Santo
António
2 de março - limpeza do jardim e cantaria do
Jardim das Amoreiras – apoio ao departamento dos
Espaços Verdes
6 de março - apoio logístico ao departamento de
Desporto para a elaboração das Olissipiadas da
CML – apoio ao departamento de Desporto

10 de fevereiro - reorganização do projeto de OTL
das Férias da Páscoa, para o departamento de
Educação

Filipa Veiga
Coordenação Cultura, Dinamização do Espaço
Público e Activação de Marca
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Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido no decorrer dos meses
de janeiro a março de 2016 pelo departamento
da Educação e Desporto (setor do 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
de Santo António, nomeadamente a Escola de Futsal
enquanto forma de dinamização desportiva dos
jovens de Santo António.
Durante os meses de janeiro, fevereiro e março
as atividades e eventos desenvolvidas foram a
continuidade e consolidação do projeto “Escola
de Futsal”, organização das fases locais de
Basquetebol e Xadrez das Olisipíadas, realização
de reuniões de aproximação às coletividades da
Freguesia” e possíveis projetos desportivos para a
Freguesia.
Com isso, passamos a apresentar as atividades
desenvolvidas pelo Desporto durante esse período.

.

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 março registámos 28 inscrições, das quais
2 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. Neste
momento o projeto continua em desenvolvimento,
não existindo treinos.
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Projeto 3 - “Educação Física nos
Jardins de Infância ”

.
Lecionação de aulas no JI de São José no seguinte
horário: terças-feiras das 9h30 às 10h30.

Projeto 4 - ”Olissipíadas"
O departamento de Desporto e o departamento de
Cultura organizaram as fases locais do Basquetebol
(6 de Março de 2016), e de Xadrez (19 de Março
de 2016) das Olisipíadas.

Reuniões
1) No dia 14 de Janeiro de 2016 o departamento
de Desporto e departamento da Educação reuniu
com o Presidente.
Local – Rua Alexandre Herculano, nº 7 r/c.
Participantes: Sónia Teixeira, Carla Gomes e
Presidente Vasco Morgado Junta de Freguesia de
Santo António.
Assunto: Fusão/junção dos departamentos
Educação e Desporto. Esclarecimentos e
desenvolvimento do trabalho dos departamentos.
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2) No dia 22 de Janeiro de 2016 o departamento
de desporto reuniu com a CML.
Local – Rua Alexandre Herculano, nº 7 r/c.
Participantes: Sónia Teixeira, Associação 25 de
Abril.
Assunto: 39ª Corrida da Liberdade.
3) No dia 5 de Fevereiro de 2016 o departamento/
setor do desporto e a Coordenadora do
departamento do Desporto e Educação reuniram
com o Presidente da Junta de Freguesia de Santo
António.
Local – Calçada Moinho de Vento nº 3
Participantes: Coordenadora Carla Pereira, Sónia
Teixeira, Raquel Almeida e Presidente Vasco
Morgado.
Assunto: Propostas de trabalho pelo departamento
de Educação e Desporto. Definição de metas/
objetivos de trabalho para o departamento.
4) No dia 24 de Fevereiro de 2016 o departamento
de Desporto, departamento de Cultura, Ramiro
Dantas reuniram com o departamento de Desporto
da CML.

Local – Rua Alexandre Herculano nº 7, 7º andar.
Participantes: Sónia Teixeira, Coordenadora do
departamento de Cultura Filipa Veiga, Ramiro
Dantas e Dr.ª Ana Gondar do departamento de
Desporto da CML.
Assunto: Olisipíadas – Fase Local do Basquetebol.
5) No dia 8 de Março de 2016 o departamento de
Desporto reuniu com a Manager Patrícia Martins e
Liliana Esteves.
Local – Holmes Place Avenida.
Participantes: Sónia Teixeira, Manager Vanessa
Almeida e Liliana Esteves.
Assunto: Protocolo de Hidroginástica, Aulas de
grupo nos jardins da freguesia, protocolo para
colaboradores e fregueses.
Sónia Maria Teixeira
Departamento de Desporto
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EDUCAÇÃO
Hip-Hop - Praia do Torel
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EDUCAÇÃO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
janeiro a março de 2016 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 da Páscoa e atividades para as interrupções
letivas do Carnaval e da Páscoa para as AAAF
(Atividades de Animação e Apoio à Família) e
a CAF (Componente de Apoio à Família) das 2
escolas (EB1/JI Luísa Ducla Soares e da EB1/JI S.
José).
Foram feitas também nas escolas (EB1/JI Luísa
Ducla Soares e na EB1/JI S. José), manutenções,
entregas de materiais e apoio no Carnaval.
Realizaram-se também diversas reuniões e visitas.

Requalificação / manutenção
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o
regime jurídico e as competências das autarquias
locais nos art. 7º, alínea 2) e art. 16º, nº1 alíneas
f), o) e ii), durante os meses de janeiro, fevereiro e
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março foram realizadas diversas manutenções nas
escolas da freguesia:
- Substituir fechaduras de portas das salas de aula
na EB1/JI S. José;
- Desentupimento de canos na casa de banho do
Jardim de Infância na EB1/JI S. José;
- Pedidos de orçamentos para substituição de
janelas no refeitório da EB1/JI S. José;
- Desentupimento de canos na casa de banho na
EB1/JI Luísa Ducla Soares;
- Substituição de autoclismo na EB1/JI Luísa Ducla
Soares;
- Reparações elétricas na EB1/JI Luísa Ducla
Soares;
- Pequenas reparações nas paredes e tetos na EB1/
JI Luísa Ducla Soares;
- Reparação de brinquedo do recreio da EB1/JI
Luísa Ducla Soares;
- Manutenção de extintores da EB1/JI Luísa Ducla
Soares.

Oferta de atividades no Jardim de
Infância e nas AAAF (Atividades de
Animação e Apoio à Família) 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 e 40 crianças nas
AAAF, foram desenvolvidas:
A necessidade de diversificar atividades desportivas
no contexto dos Jardins de Infância e nas AAAF
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 - 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;

. Aulas de Natação - a natação, para além de
melhorar as funções respiratórias e fisiológicas do
organismo, aumenta a coordenação motora e a
tensão muscular.
. Aulas de yoga - a prática de yoga para crianças
é uma excelente maneira de promover o seu
crescimento saudável. Os principais pontos positivos
da yoga na infância são, o aumento da sua
capacidade de concentração, relaxamento, melhora
na flexibilidade e equilíbrio físico e mental. Além
disso, desenvolve a autoestima e autoconfiança da
criança.

- Entrega de material de desgaste, secretária,
didático e lúdico para as AAAF (Atividades de
Animação e Apoio à família) e CAF (Componente
de Apoio à Família) na EB1/JI Luísa Ducla Soares
e na EB1/JI S. José.

Entrega de materiais nas 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 alíneas mm) foi realizado:
- Entrega mensal de material de higiene e limpeza
na EB1/JI Luísa Ducla Soares e na EB1/JI S.
José;
- Entrega de material de desgaste e secretária na
EB1/JI Luísa Ducla Soares e na EB1/JI S. José;
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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 freguesia apoiou
as escolas com oferta de:
- Bolinhos e sumos para que todas as crianças
festejassem o Carnaval;
- Coletes refletores para saídas da escola;
- Ovos de chocolate da Páscoa;
- Materiais para o projeto da EB1/JI Luísa Ducla
Soares (limpeza de canteiros, terra, rede de
proteção)

Ocupação de tempos Livres nas
Férias da Páscoa 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 os meses de fevereiro e março,
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foi realizado o programa “Férias da Páscoa –
Ocupação de Tempos Livres”, para as crianças e
jovens da freguesia, dos 4 aos 14 anos.
Para este programa:
- Elaborou-se um cartaz publicitário da ocupação
de tempos livres;
- Elaborou-se uma planificação de atividades
durante 9 dias para as Férias da Páscoa;
- Fizeram-se vários contactos e pedidos de
orçamentos para marcação de atividades e passeios
(cinema, ateliers, atividades desportivas, visitas a
museus, à G.N.R., à Base Aérea, ao Regimento
de Artilharia, Oceanário, Quinta Pedagógica, à
Caravela Vera Cruz);
- Alugou-se 1 autocarro para as deslocações das
crianças;
- Contratação de monitores;
- Alugou-se um espaço nos Bombeiros Lisbonenses
para que as crianças pudessem almoçar, lanchar e
também fazer outras atividades;
- Contratou-se uma equipa de catering para almoço
e lanche.

Interrupções Letivas
Para além da competência da freguesia em apoiar
e responder às necessidades das famílias nas AAAF
(Atividades de Animação e Apoio à Família) e na
CAF (Componente de Apoio à Família) após horário
letivo, tem também nas interrupções letivas.
Houve a interrupção letiva do Carnaval (8, 9 e 10
de fevereiro) e interrupção letiva da Páscoa (de 21
de março a 1 de abril).
Nas interrupções letivas, o horário da CAF é das
8h às 19h. Para que este período seja preenchido
com qualidade, bem-estar e prazer, é necessário
promover uma planificação com um conjunto de
atividades.
- Elaborou-se uma planificação de atividades de
3 dias para as Férias do Carnaval para ambas as
escolas;
- O CAF das 2 escolas fizeram as máscaras e
realizaram um desfile de Carnaval;
- Elaborou-se uma planificação de atividades
durante 9 dias para as Férias da Páscoa para ambas
as escolas;
- Fizeram-se vários contactos e pedidos de
orçamentos para marcação de atividades e
passeios;

- Alugou-se 1 autocarro para as deslocações das
crianças;
- Contratação de monitores.

Reuniões/entrevistas/
planificações/propostas
Realização de reuniões de trabalho no âmbito
das competências coordenadas pelo pelouro da
Educação:
- Foram realizadas diversas reuniões com a equipa
das AAAF (Atividades de Animação e Apoio
à Família) e da CAF (Componente de Apoio à
Família) de ambas as escolas para elaboração da
planificação das férias de Carnaval e férias da
Páscoa;
- Realização de Planificação de Atividades para
o programa AAAF e CAF da EB1/JI Luísa Ducla
Soares e da EB1/JI S. José para a Interrupção Letiva
do Carnaval;
- Realização de Planificação de Atividades para
o programa AAAF e CAF da EB1/JI Luísa Ducla
Soares e da EB1/JI S. José para a Interrupção Letiva
da Páscoa;
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- Foi realizada reunião com a direção da Associação
de Pais da EB1/JI Luísa Ducla Soares sobre as
condições do edifício da escola;
- Foi realizada reunião com a direção da Associação
de Pais e corpo docente da EB1/JI Luísa Ducla
Soares sobre as condições do edifício da escola;
- Foi realizada reunião na EB1/JI Luísa Ducla
Soares, com a Coordenadora da escola, a
Educadora de Infância e representante do
Agrupamento Baixa-Chiado para avaliação das
AAAF (Atividades de Animação e Apoio à Família) e
da CAF (Componente de Apoio à Família) durante o
1º período;
- Foi realizada uma reunião com a Vereadora da
Educação da Câmara Municipal de Lisboa, Catarina
Albergaria e o Sr. Presidente Vasco Morgado;
- 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;

Tempos Livres da Páscoa para apresentação do
programa;
- Foram realizadas reuniões com o Sr. Presidente
Vasco Morgado, para informação, planificação
e organização de trabalhos do departamento da
Educação;
- Foi feita visita à EB1/JI Luísa Ducla Soares e à
EB1/JI S. José com o Sr. Presidente Vasco Morgado
e a Vereadora da Educação da Câmara Municipal
de Lisboa;
- Foi realizada reunião com direção do Instituto
Rocha Cabral para informação das atividades
disponíveis para crianças e jovens;
- Foi realizada reunião com direção do Clube
Náutico Boa Esperança para informação de
atividades disponíveis para crianças e jovens;
- Presença na reunião descentralizada da Câmara
Municipal de Lisboa;

- Foi realizada uma reunião geral com os pais
das crianças e jovens inscritas nas Ocupações de
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- Recebemos a visita do Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Lisboa, Fernando Medina, à freguesia,
da qual fez a visita às 2 escolas (EB1/JI Luísa Ducla
Soares e EB1/JI S. José);
- Foram elaboradas 14 propostas.
Carla Pereira Gomes
Coordenação Educação
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Informação Escrita do Presidente - Trimestral · dezembro de 2015

Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
janeiro a março de 2016 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 Câmara Municipal de
Lisboa (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 ( Nº29 ) E JI S. JOSÉ RUA DO TELHAL,
JARDIM MARCELINO MESQUITA (Praça das
Amoreiras)
EB1 LUISA DUCLA SOARES ( Nº37 ) E JI RUA
DO PASSADIÇO
TRAVESSA DO NORONHA TRAVESSA DO
NORONHA
RUA BRAANCAMP RUA BRAANCAMP
RUA BRAANCAMP - Coração de Jesus RUA
BRAANCAMP
RUA DAS AMOREIRAS RUA DAS AMOREIRAS
CANTEIRO NA RUA DAS AMOREIRAS RUA
DAS AMOREIRAS
RUA DE S. ANTÓNIO DA GLÓRIA/TRAVESSA
DO FALA-SÓ
LARGO DO ANDALUZ LARGO DO ANDALUZ
LARGO JEAN MONET LARGO JEAN MONET
JARDIM CAMILO CASTELO BRANCO AVENIDA
DUQUE DE LOULÉ
Nota: De forma adicional, a freguesia mantém sob a
sua gestão, por parceria estabelecida e com meios
próprios, o espaço verde localizado no Instituto
Gama Pinto.
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Gestão e manutenção de
Espaços Verdes
- Operações de remoção de resíduos, sacha e
monda de canteiros, corte de sebes, poda de
arbustos e corte de relvados;
- Inspeção e adequação do sistema de rega de
vários espaços verdes da freguesia, com particular
incidência no sistema de rega existente na Avenida
da Liberdade;
- Inspeção visual do arvoredo existente nos espaços
verdes da freguesia;
- Acompanhamento e fiscalização das intervenções
realizadas nos espaços verdes;
- Recuperação de canteiros degradados através
de aeração do solo e plantações de espécies
arbustivas.

Intervenções no arvoredo inserido
nos Espaços Verdes
- Identificação de patologias em arvoredo e
necessidade de intervenções de manutenção;
- Comunicação com o departamento de
Manutenção de Espaços Verdes da CML para a
elaboração de relatórios de avaliação do estado
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fitossanitário do arvoredo existente na Praça da
Alegria.

Intervenções no arvoredo
em caldeira
- Inspeção visual do arvoredo em caldeira existente
na freguesia;
- Corte de pequenos ramos e pernadas de arvoredo
em caldeira existente na freguesia;
- Comunicação com a CML para organização da
intervenção de remoção de cepos na Rua Luciano
Cordeiro e posterior plantação de novos exemplares.

Elementos de água e Património
integrante
- Atividades de inspeção visual e verificação do
funcionamento dos elementos de água da freguesia;
- Limpeza e manutenção dos elementos de água
existentes na freguesia;
- Articulação com os serviços da CML para limpeza
e tratamento da cantaria existente na fonte do
Jardim Marcelino Mesquita;
- Colaboração com a CML para definição
de necessidades referentes à recuperação do

pavimento do Jardim Marcelino Mesquita e
averiguação de possibilidade realização de
empreitada do mesmo âmbito no Jardim do Torel.

Reuniões realizadas
- Coordenação com os serviços de Limpeza Urbana
da freguesia para a recolha de folhas em áreas
adjacentes aos espaços verdes;
- Reuniões com várias entidades para discutir a
adequação e possibilidade de realização de
atividades em espaços verdes e instalação de
equipamentos;
- Coordenação com o departamento de Cultura
para definição da organização de eventos nos
espaços verdes da freguesia.
João Pires
Coordenação Espaços Verdes e Património
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LICENCIAMENTO
Hip-Hop - Praia do Torel
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LICENCIAMENTO
Introdução

Licenciamento Zero

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.

Foram recebidos e concluídos até ao momento
165 processos de licenciamento zero – 130 meras
comunicações prévias e 35 pedidos de autorização.
Como habitual foi mantida uma estreita colaboração
com os serviços da Câmara Municipal de Lisboa,
nomeadamente a Divisão de Gestão do Espaço
Público e Publicidade e com a Direção Geral do
Património Cultural.
De salientar que a maior preocupação na
apreciação dos pedidos de autorização tem sido
a de evitar a sobreocupação do espaço público,
sobretudo privilegiando os passeios como canais
de circulação pedonal em detrimento de ocupações
com esplanadas.
Têm também sido realizadas diligências no sentido
de clarificar, no âmbito das competências de
fiscalização da freguesia, algumas ambiguidades
da Lei nº 85/2015. Só após seu cabal
esclarecimento será possível exercer em pleno estas
competências.

No período de janeiro a março este serviço
realizou, sumariamente o seguinte trabalho:

Atividades económicas não
sedentárias
Dando cumprimento ao período normal para
renovação de licenças de venda ambulante
de gelados, foram renovadas as 5 licenças em
vigor, transferidas pela CML, deste tipo de venda
ambulante.
Foi ainda preparado, dando cumprimento ao DL nº
10/2015 procedimento de seleção para atribuição
de licenças de ocupação de espaço público para
4 novos lugares de venda de gelados e 3 de
restauração ou bebidas não sedentária. A proposta
mereceu já parecer favorável da DGPC e aguarda
resposta dos serviços Municipais, dado que alguns
deles se situarem em zona EVENE, conforme
estabelecido pela Deliberação nº 4/2014 da AML.

Ocupações Temporárias de
Espaço Público
Foram apreciados neste período 4 pedidos de
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ocupação temporária de espaço público, 2 dos
quais transferidos pelos serviços da CML, por se
tratar de competência da freguesia.

Outras colaborações
Neste trimestre, o departamento de Licenciamento
colaborou em particular, como é habitual, com
os departamentos de Cultura e Dinamização de
Espaço Público e Comércio e Turismo.
Foi também prestada colaboração na viabilização
do projeto de intervenção para o Largo da
Anunciada em articulação com a Unidade de
Intervenção Territorial. Com a consulta pública da
Câmara Municipal de Lisboa sobre a Proposta
de Revisão do Regulamento de Horários de
Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao
Público e de Prestação de Serviços no Concelho de
Lisboa – Anúncio nº 9/2015 de 02 de Dezembro
de 2015, reunimos com várias entidades com
contributos nesta matéria e preparámos uma
resposta coerente e com várias propostas que
visam salvaguardar o bem-estar dos moradores da
freguesia.
Tiago Lopes
Coordenação Licenciamento
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LIMPEZA URBANA
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Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
janeiro a março de 2016 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
sumidouros, através de ações de varredura e
lavagem.

Serviços regulares de limpeza
urbana
- Serviços diários de varredura e lavagem de vias e
espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
- Serviços de recolha de papeleiras na área da
freguesia;
- Serviços de manutenção de passeios públicos
através de sopro e aspiração de folhas;
- Serviços de deservamento dos passeios públicos;
- 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:
- Procissão Via Sacra: preparação de zonas de
passagem e apoio durante o evento;
- Gravações Jardim do Torel: preparação de área
para gravações, reforço de papeleiras;
- Manifestação Go Humanitarian: preparação e
acompanhamento da zona;
- Festival Play: preparação de zona e recolha de
contentores durante atividade com crianças;
- Reforço de manutenção de área em zonas com
licenciamentos de ocupação de espaço público
como filmagens;
- Realização de serviços de reforço e apoio de
limpeza urbana em eventos organizados ou com o
apoio da freguesia, onde se destaca:
- Departamento de Ação Social: apoio na limpeza
de áreas de acumulação de cartão e higienização
de zonas de pernoitamento de pessoas sem-abrigo
(Avenida da Liberdade, Igreja Coração de Jesus,
Rua Camilo Castelo Branco, Rua São José).

LIMPEZA URBANA
- Departamento de Cultura:
Apoio no transporte de palco para a realização do
evento Baile de São Valentim.
- Departamento de Desporto:
Apoio no transporte de tabelas de basquete para
evento co-organizado com a CML “Olisipíadas”
que decorreu no Polidesportivo do Passadiço.
- Departamento Espaços Verdes:
Apoio e acompanhamento de limpeza de espaços
verdes no período de transição para nova empresa
de manutenção.

Gestão de equipamentos
- Contratualização anual de manutenção de sistema
de bombas de água do posto da Avenida;
- Contratualização anual de serviços de desratização
do posto de Santa Marta;
- Contratualização anual de serviços de
desbaratização do Posto da Avenida;
- Acompanhamento de necessidades de equipamento
e material de apoio aos serviços, nomeadamente
material de limpeza e desgaste;
- Aquisição e instalação de grades para veículo de
apoio aos Serviços de Limpeza Urbana;
- Reorganização de serviços de comunicações dos

Serviços de Limpeza Urbana;
- Revisão Global de manutenção e segurança de
veículo de apoio aos Serviços de Limpeza Urbana;
- Coordenação com a CML para realização de
manutenção do equipamento partilhado GOPIL;

Reuniões realizadas
- Reuniões semanais de coordenação de serviço
com chefia, coordenação, equipa administrativa
e encarregados para análise de necessidades e
coordenação de trabalho;
- Reunião com a Câmara Municipal de Lisboa para
preparação de apoio ao evento Rock in Rio;
- Reunião com a Câmara Municipal de Lisboa para
ação conjunta de deservamento e limpeza de graffiti
nos arruamentos Seara Nova e Sousa Pinto;
- Presença e acompanhamento da reunião
descentralizada da CML de março de 2016;
- Reunião com fornecedores de serviços para
implementação de sistema de relógio de Ponto.

Outros
- Reorganização dos serviços de telecomunicações
dos Postos de Limpeza Urbana;
- Ação conjunta com o departamento de
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Manutenção para intervenção na área do Alto do
Penalva;
- Ação de intervenção conjunta com a CML para
deservamento, limpeza de grafitti e colocação de
papeleiras na área da Rua Seara Nova e Rua Sousa
Pinto;
- Formação de trabalhadores para segurança,
utilização e manutenção de equipamentos de sopro
e deservamento;
- Reforço de serviços de limpeza e manutenção de
sarjetas, com maior incidência nas áreas da Rua de
Santa Marta, São José, Rua das Pretas e Avenida da
Liberdade;
- Ação geral de deservamento da área da freguesia
após época das chuvas;
- Diagnóstico de soluções e necessidades de
formação para implementação de solução de
deservamento por herbicida.
Filipa Mendes
Coordenação Limpeza Urbana

INTERVENÇÃO E
MANUTENÇÃO

Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
janeiro a março de 2016 pelo departamento de
Manutenção e Intervenção da Freguesia de Santo
António.
A freguesia tem uma área de cerca de 1,47
km2, englobando algumas das artérias mais
emblemáticas da cidade, sendo, como tal,
objectivo deste departamento levar a cabo
melhorias que proporcionem uma optimização da
qualidade do espaço urbano da freguesia.
É relevante salientar que as intervenções
realizadas no espaço público vão ao encontro das
necessidades de melhoria sentidas por moradores,
que comunicam através de entradas de GOPI
ou diretamente no atendimento da Freguesia,
permitindo que haja uma resposta às solicitações
atuais.

Intervenções realizadas
•Requalificação de calçada na Rua de Santo
António da Glória e Travessa da Glória, de forma
a corrigir zonas descalcetadas que colocavam
em causa a segurança de peões, recuperação e
reafixação de pilaretes;

•Recuperação de calcetamento e lancis na
Rua de Santa Marta, com adequação dos lancis
existentes ao funcionamento dos acessos existentes;
•Intervenções de recuperação de zonas
descalcetadas e desnivelamento de pavimento
na Praça das Amoreiras, Travessa da Fábrica das
Sedas e Travessa da Fábrica dos Pentes, com
colocação de pilaretes na Travessa da Fábrica dos
Pentes;
•Requalificação de calçada em locais onde
anteriores intervenções nas infraestruturas do
subsolo provocaram danos na calçada (Rua
Alexandre Herculano, Rua da Artilharia 1, Praça
das Amoreiras);
•Intervenções de reposição de calçada na
Rua da Escola Politécnica, Rua Maestro Pedro
Freitas Branco, Rua do Monte Olivete e Calçada
Engenheiro Miguel Pais;
•Regularização de calçada na Praça da Alegria;
•Intervenção de recuperação de calçada na Rua
Luciano Cordeiro;

INTERVENÇÃO E MANUTENÇÃO
•Recolha, requalificação colocação de pilaretes
na Travessa da Fábrica dos Pentes, Rua do Monte
Olivete e Rua Maestro Pedro Freitas Branco;

•Intervenção de recuperação de sistema de
escoamento de águas residuais na Escola de São
José;

•Coordenação com os serviços da Divisão de
Iluminação Pública da CML para substituição de
lâmpadas e requalificação de candeeiros em mau
estado;

•Apoio a eventos realizados na freguesia.
João Pires
Coordenação Espaços Verdes e Património

•Verificação da adequação do mobiliário urbano
existente na freguesia e recuperação de estruturas
constituintes;
•Vistoria e inspeção de edifícios para levantamento
de patologias e propostas de reabilitação, na
sequência de pedidos dos moradores;
•Gestão das ocorrências existentes na plataforma
GOPI para planeamento dos trabalhos de forma a
responder às solicitações dos moradores;
•Intervenções de pequenas obras realizadas
na Escola Luísa Ducla Soares, tendo em vista a
impermeabilização de áreas da cobertura através da
aplicação de tela de revestimento;
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COMÉRCIO E TURISMO
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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.

Janeiro
Reunião com os Hoteleiros da Av. da Liberdade
e comando da 22ª esquadra PSP - a segurança
nas áreas comuns do interior dos estabelecimentos
turísticos, hoteleiros e comerciais da freguesia
- diagnóstico, casos e pistas para proteção de
pessoas e de bens.

Reunião com Luís de Andrade Peixoto - análise
de diversos projetos de animação e dinamização
das áreas comerciais da freguesia para 2016, em
parceria com organizações locais de comerciantes.

Fevereiro
Reunião com a Escola de Comércio de Lisboa Ajustamento das ações de formação planeadas em
Visual Merchandising e dos Workshops de Hotelaria
e Turismo, de Línguas e de atendimento.
Reunião com a MAGBE - apresentação e análise de
diversas iniciativas de dinamização a desenvolver
nas zonas de concentração comercial da freguesia.
Reunião com Associação Mundo a Sorrir - análise
da situação e planeamento de próximas iniciativas
tendentes a concretizar a instalação da Clínica
CASO na freguesia.

COMÉRCIO E TURISMO
Março

Próximas atividades

Visita à sede da Associação Mundo a Sorrir Quinta de Bonjóia, no Porto, seguida de visitas ao
CASO Braga, no Hospital de São Marcos, e ao
CASO Porto, no Hospital Conde Ferreira.

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

Reunião de trabalho no Porto com Associação
Mundo a Sorrir - diagnóstico de necessidades,
cronograma, revisão do orçamento provisório de
instalação e operação da Clínica CASO Lisboa.
Três visitas técnicas às instalações propostas para
CASO Lisboa: apresentações e explicações da
relação de necessidades para adaptação das
instalações da Rua Luciano Cordeiro à instalação da
Clínica CASO Lisboa.
Acompanhamento de iniciativa de promoção de
atividades sociais da Associação Boa Vizinhança na
Fundação Medeiros de Almeida.
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Realização de ações de formação subsequentes
para o Comércio a Retalho da freguesia.
Promoção de atividades de dinamização do
Comércio e do Turismo da freguesia, conforme o
Orçamento e o Plano de Atividades para 2016.
Francisco Toscano
Coordenação Comércio e Turismo

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

