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Bem no Coração de Lisboa

Sempre que um ano termina e um outro tem início, há uma
intrínseca e intuitiva ação humana, que nos faz delinear uma
lista interminável de objetivos a serem atingidos, no decorrer
do novo ano. Há uma energia, nesse tempo, que permite
que se acredite que, todos os sonhos, estão à distância de
uma palavra firmada num papel ainda em branco.
Muitos desses objetivos - diz-nos a experiência - irão ser
frustrados, outros esquecidos, outros substituídos, mas há
os que são devida e escrupulosamente atingidos.
Na Freguesia de Santo António, há quatro anos atrás,
listámos os objetivos que seriam a nossa bandeira de
compromisso para com a população que nos elegeu.
Eram necessidades que nasceram da política de
proximidade por nós praticada.
Orgulho-me de verificar, a cada relatório que surge,
que muitas dessas necessidades foram respondidas.
Reconheço que outras deram lugar a novas e ainda
houve as que foram substituídas. Com o início do novo
ano, tenho de reconhecer o bom trabalho, que as equipas
dos vários Departamentos, têm encetado e que têm
permitido sedimentar o caminho que traçámos.
É sinal que estamos no caminho certo quando, e numa
base quotidiana, cada uma das nossas ações é alvo de
afinações e melhoramentos com vista ao atingir do bemestar das populações.
Neste relatório, destaco a maior proximidade dos
fregueses e da sua Freguesia, graças à nova aplicação

para dispositivos móveis Santo António. A mesma tem
sido um sucesso e uma ferramenta eficaz na resposta que
damos às ocorrências, de diversas naturezas, e que agora
conhecem um rumo mais disciplinado e convergente na sua
comunicação, distribuição e execução.
Orgulhamo-nos de termos já tradições que são só nossas
e que já se repetem a cada ano, como O Baile de São
Valentim – onde são celebrados os afetos nas suas
diversas aceções. Outras que se repetem mensalmente,
como o Canto do Conto e Exposições de diversos artistas
– que em breve vão conhecer uma nova localização.
No âmbito das parcerias institucionais, temos aproveitado
para darmos respostas culturais - muitas vezes gratuitas
- aos nossos seniores que necessitam de continuar a viver
as suas vidas, usufruindo de coisas boas e que muitas
vezes as suas fontes de rendimentos não permitem. Neste
prisma, encaixam-se as parceria com o Fest In, Monstra,
também para crianças o apoio ao Play e à Monstrinha festas ligadas ao Cinema que se realizam na freguesia.
Continuamos a apostar fortemente na Educação, com as
CAF e AAF, que procuram dar resposta reais a problemas
reais, de quem se compromete a trazer novas vidas ao
mundo e educá-los como cidadãos válidos.
Os Espaços Verdes e o Espaço Público têm merecido
intervenções constantes, de modo a minorar o desgaste
de uma cidade em constante movimento e com uma
exponencial procura, em termos turísticos. Para tal, a
Limpeza Urbana, também tem tido um papel meritório e
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agora reforçado com novas maquinarias que permitem
uma maior eficácia do serviço.
A eficácia das ações no que respeita ao Licenciamento
também se traduzem em números positivos e que
merecem destaque.
Na Ação Social continuamos a prestar auxílio a quem, na
maioria das vezes, tem a solidão por companhia. Vemos
crescer, como boa prática e modelo para replicação, o
projeto da Mercearia Social - VALOR Humano.
Por último, mas não menos importante, destacar a
oportunidade única, e partilhada com os fregueses que
a nós se juntaram nesta aventura de visitar Roma e o
Vaticano, com o cumprimento da máxima de vermos e
sermos recebidos por Sua Santidade, o Papa Francisco.
As energias renovaram-se e estamos confiantes no rumo
que tomámos.
Esse é um rumo que nos levou, como já em outros tempos
disse o poeta, “por mares nunca dantes navegados”,
passando “além da Taprobana”. De igual forma,
passámos lutas esforçadas para firmar esta nova
identidade, que é agora assumida como de todos. Junto
desta gente, que é nossa - independentemente do nome
da Freguesia – edificámos uma forma de estar.
Porque tudo começa nas pessoas.
Vasco Morgado Jr. – março 2017
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Ação Social
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AÇÃO SOCIAL
Introdução
O presente relatório consiste numa descrição
sumária do trabalho desenvolvido, no decorrer do
trimestre de janeiro, fevereiro e março de 2017, pelo
Departamento de Acção Social da Freguesia de
Santo António.
Está dividido por temas/acções cujos processos se
encontram arquivados no Departamento de Ação
Social para 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 directo do
Departamento, realizamos atendimentos diários e as
situações de urgência são tratadas com a celeridade
que o assunto obriga. Neste trimestre, foram
efetuados um total de 352 atendimentos.

Vassouras & Companhia
Este programa permite que, diariamente, sejam
efetivados apoios ao nível da higiene da casa,
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higiene pessoal, acompanhamento na aquisição
de bens e serviços (medicamentos, compras,
cabeleireiro), acompanhamento e transporte a
consultas médicas, exames, fisioterapia, entrega
de alimentos ao domicílio e acompanhamento a
passeios. Sendo, igualmente, dada resposta em
casos de solicitações pontuais.
Neste momento, o programa conta com 10
colaboradoras, 2 motoristas e 1 coordenadora que
prestam apoio a um total de 125 beneficiários.

Comissão de Proteção Crianças e
Jovens Lisboa Centro (CPC-Lisboa
Centro)
Estivemos presentes nas reuniões da Comissão
Alargada da CPCJ - Lisboa Centro, que se realizam
à última quinta-feira de cada mês. Sendo que, neste
trimestre, os dias de reunião coincidiram com as
seguintes datas: 26 de janeiro, dia 23 de fevereiro
e 30 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, o
IAC e o GAF do Liceu Passos Manuel. Durante estes
meses, participámos também nessas reuniões no
projecto Tecer a Prevenção da Comissão Nacional
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de Protecção de Crianças e Jovens.

Reuniões
Realizámos diversas reuniões com várias entidades
parceiras, para articulação e trabalho de casos.
Destacamos, as reuniões com a PSP na pessoa
da Subcomissário Aurora Dantier; Chefe António
Lobo; Subintendente Paulo Flor; a Santa Casa
de Misericórdia de Lisboa (SCML) na pessoa da
Dr.ª Paula Candeias - Diretora da UDIP Tejo e a
Dra Carla Nunes -Directora da Equipa de Idosos;
com a Diretora do Centro de Dia de Coração de
Jesus - Dr.ª Vânia Costa; com a Dr.ª Edna Vitorino
– Directora do SAD Boa Ventura; o Dr.ª Francisco
Silva - Assistente Social adstrito à Freguesia de
Santo António. No dia 24 de fevereiro, participámos
na Sessão de divulgação do POAPMC/FEAC
- Programa Operacional de Apoio às Pessoas
Mais Carenciadas / Fundo Europeu de Apoio
a Carenciados 2017, onde foram divulgados os
procedimentos, as normas de funcionamento e
o regulamento de acesso ao programa. No dia
8 março, participámos na comemoração do Dia
Internacional da Mulher, organizado pela 1ª Divisão
do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa
em conjunto com as Freguesias da cidade, onde
foi igualmente dado enfoque ao papel da mulher

no seio das forças policiais. No dia 10 de março,
participámos no V Seminário Violência Doméstica
GIAV/DIAP de Lisboa – “Os novos Desafios de
Combate à Violência Doméstica e de Género”, onde
a apresentámos o Espaço Júlia – RIAV: Resposta
Integrada de Apoio à vítima.

Trabalho a favor da comunidade Direção-Geral de Reinserção Social
e Serviços Prisionais
Em parceira com a Direcção Geral de Reinserção
Social e Serviços Prisionais, neste trimestre,
acompanhamos 1 prestador de trabalho a favor da
comunidade inserido no Departamento de Espaço
Público.

Visitas domiciliárias
Em articulação com a PSP realizámos 45 visitas
domiciliárias.
No âmbito das sinalizações, que chegam a este
Departamento através do Serviço de Protecção Civil
da CML, acompanhámos 12 aberturas de porta com
socorro na área da Freguesia.
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AÇÃO SOCIAL
Apoio alimentar Pingo Doce e
Movimento Zero Desperdício
(Associação Dariacordar)
No âmbito da parceria estabelecida com o
Pingo Doce, SA, continuámos com a distribuição
e recolha dos donativos recebidos pelos PD de
Algés e Famões. Sendoque, estes donativos, são
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 e do Hotel Plaza
donativos alimentares, tais como: sopa, refeições
confecionadas, sobremesas e pão.

Espaço Júlia
O Espaço Júlia – RIAV Resposta Integrada de
Apoio à Vítima, sito na Alameda Santo António
dos Capuchos (junto à entrada do Hospital Santo
António dos Capuchos), iguala com a 1ª Divisão
do Comando Metropolitano de Lisboa a área de
intervenção. Este Espaço, consagra uma resposta
integrada dos serviços policiais e de técnicos de apoio
à vítima, 24horas por dia, 365 dias por ano.
Tem como objectivos a intervenção direta nas

denúncias de Violência Doméstica, em articulação
com as diversas entidades com actuação no âmbito
desta problemática, nomeadamente: Serviços Sociais
de Emergência, Autarquias locais, Unidades de
Saúde Familiar, Segurança Social e Organizações da
Sociedade Civil, bem como a promoção de atividades
de carácter preventivo, informativo e de sensibilização
na comunidade local.
É composto por três gabinetes, um deles com
acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida,
um espaço dedicado às crianças, uma copa e um wc
adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.
É dada uma resposta integrada recebendo, avaliando,
sinalizando e encaminhando a vítima, de acordo com
as suas vulnerabilidades e necessidades, sempre com
base nos procedimentos operacionais da PSP.
Neste trimestre já temos registados 106 atendimentos.

Mercearia Social
VALOR Humano
Produtos "vendidos"
janeiro - 2653
fevereiro - 2836
março - 2754
Total: 8243 produtos
Fregueses apoiados: 1290

Inês Carrolo
Coordenação Ação Social
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COMUNICAÇÃO E MARCA

COMUNICAÇÃO E MARCA
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido pelo Departamento de
Comunicação no decorrer dos meses de janeiro a
março de 2017.
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;
- Assegurar a comunicação institucional com os
media;
- Criar, desenvolver e acompanhar as campanhas

de comunicação, divulgação e imagem de suporte
às iniciativas desenvolvidas pela Freguesia;

- Criação da imagem gráfica para o Protocolo com
a Empark;

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

- Criação da imagem gráfica para o assinalar do
Dia da Mulher por parte do Departamento de
Cultura;

- Assegurar a atualização sistemática do Press Book
de notícias divulgadas nos OCS, com referência
direta à Freguesia;
- Calendarizar os eventos organizados pela
Freguesia;
- Disponibilizar informação pormenorizada sobre
as atividades, projetos e iniciativas da Freguesia,
procurando estabelecer os suportes digitais como
plataformas de comunicação, interna e externa, por
excelência;
- Gerir as ocorrências submetidas via Portal, Email,
APP e Serviços de Atendimento.

Imagem e identidade da Freguesia
de Santo António
- Criação da imagem gráfica da APP Santo António
e peças associadas para o lançamento da mesma
(autocolantes + peças com ocorrências tipo + flyers);
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- Criação da imagem gráfica para as Formações
IEFP (Calceteiro e Jardinagem);

Gestão dos conteúdos dos media
digitais e físicos da Freguesia
- Elaboração de conteúdos (texto e imagem) e
paginação do 10º número do Magazine Trimestral
Santo António;
- Elaboração de conteúdos para a campanha de
lançamento da APP de Santo António;
- Gestão de conteúdos no Facebook da Freguesia
(facebook/FreguesiaSantoAntónioLisboa) incluindo
a resposta online aos fregueses;
- Alteração no site e aplicação, sempre que
solicitado, da informação dos horários de
atendimento/ atendimento online da Freguesia entre
outras informações sobre funcionamento orgânico
da Freguesia e seus projetos;
- Elaboração dos conteúdos para o site institucional
(www.jfsantoantonio.pt), nomeadamente nas áreas
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de Notícias e Agenda.
As Notícias publicadas no sítio na internet
nestes três meses foram as seguintes, num total de
19:
- Freguesia de Santo António oferece Concerto em Dia
de Reis
- Lisboa recebe Rally Monte Carlo Histórico
- Mais soluções de estacionamento na Freguesia de
Santo António
- Encarregados de Educação contam com novo serviço
de apoio
- NO SPACE – um lugar de realidades
- Rotary Club da Estrela apoia projeto VALOR Humano
- Cruz Vermelha de Gaia visita Mercearia Social
- Férias da Páscoa com a Freguesia de Santo
António
- Freguesia de Santo António lança APP para
dispositivos móveis
- Santo António foi ao Baile de São Valentim
- Pequenos foliões animam Carnaval
- Diversão garantida em férias de Carnaval na neve
- Reunião descentralizada sem muitas respostas
- Formação para Calceteiros e Jardineiros
- PSP em ação conjunta com Freguesias para assinalar
Dia da Mulher
- Freguesia assinala Dia Internacional da Mulhe
- Freguesia de Santo António garante final em prémios
internacionais de comunicação
- Freguesia de Santo recebida por Sua Santidade
- Abertas inscrições para venda ambulante de gelados
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COMUNICAÇÃO E MARCA
Em termos de Agenda do sítio na internet,
estiveram anunciados os seguintes eventos:
- Concerto de Dia de Reis
- Baile de São Valentim
- Apresentação Pública da APP Santo António
- Férias de Carnaval na Neve
- Reunião de Moradores do Largo Hintze Ribeiro
- Concurso de Máscaras de Carnaval do GD Os Lancias
- Dia da Mulher
- Santo António vai a Roma e ao Vaticano
- Inauguração exposição “Espuma Pu e Jactos de
Tinta”
- Canto do Conto: Era uma vez...um Gigante
- Teatro Sénior com a Freguesia de Santo António
- Sessão Ordinária Pública do Executivo
- Elaboração e revisão de todos os conteúdos da
aplicação móvel da Freguesia
- Jogo Portugal vs Hungria
- Corrida do Animal

Comunicação institucional
com os media
–Preparação e acompanhamento da visita do
Governador Distrital do Rotary Club à VALOR
Humano;
–Preparação da assinatura do protocolo da
Freguesia com a Empark;
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–Acompanhamento do programa “Grande Tarde”,
da SIC;
–Elaboração dos seguintes Comunicados de
Imprensa:
- Lançamento da APP Santo António
- Lançamento da Campanha Antenas Solidárias
- Assinatura do Protocolo com a Empark
- Baile de São Valentim
- Alunos da Escola Passos Manuel passam tarde na
Freguesia
- Freguesia aposta na Formação Profissional para
Desempregados
- Freguesia de Santo António na final dos Prémios
Fundacom
- Freguesia de Santo António recebida pelo Papa
Francisco
- Follow up de pedidos de imprensa para entrevistas
( Time Out + Lusa + Jornal de Notícias + SIC)

Comunicação interna e externa
- Criação e envio de emails-convite para os
Colaboradores da Freguesia;
– Edição de conteúdo e envio da Agenda Santo
António (enviada semanalmente, às segundasfeiras) para os Colaboradores e Executivo da
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Freguesia de Santo António, onde é possível ter
acesso às iniciativas e eventos que decorrem nessa
semana na Freguesia;
– Edição de conteúdo e envio da Agenda Santo
António (enviada semanalmente às segundas-feiras)
aos Fregueses, cuja subscrição é efetuada mediante
pedido via correio eletrónico. Até ao momento
conta com 207 subscritores (+17 desde o último
relatório trimestral) que se interessam em receber
as novidades da Freguesia. Foram enviadas, neste
trimestre, 13 newsletters eletrónicas.

Gestão das Ocorrências
Problemas na Minha Rua
–Monitorização e acompanhamento diário das
ocorrências que chegam por parte dos Fregueses,
seja via site “Problemas na Minha Rua”, Chat
Online, Facebook ou email (comunicacao@
jfsantoantonio.pt ou info@jfsantoantonio.pt) e ainda
APP Santo António. Os pedidos são analisados e
categorizados por Departamentos, sendo os mesmos
reencaminhados ou dados a conhecer, diretamente,
aos Coordenadores de cada área a que se refere a
ocorrência. Há o cuidado de dar uma resposta com
o ponto de situação aos Fregueses de que recebemos
o pedido e que o mesmo foi reencaminhado para o

Departamento competente (ou reencaminhado para a
CML quando extravaza a competência da Freguesia)
e quando a ocorrência recebe uma nota de execução
completa.
–Números do Trimestre:
a) Via site Freguesia “Problemas na Minha
Rua” / Serviços de Atendimento / Via Email
(comunicação@ e info@)
250 ocorrências registadas
b) Via APP Santo António (desde 21 de fevereiro)
236 ocorrências registadas
Total de ocorrências registadas: 486
Ocorrências em execução:
Espaço Público - 60
Limpeza Urbana - 16
Licenciamento - 4
Outros - 0
CML - 0
Total: 80
Total de ocorrências Finalizadas:
Espaço Público - 201
Limpeza Urbana - 96
Licenciamento - 21
Outros - 55
CML - 33
Total: 406
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COMUNICAÇÃO E MARCA
Criação, design, produção e
divulgação de peças para suporte
às iniciativas desenvolvidas pela
freguesia

- Protocolo Mercearia Social – VALOR Humano +
Cruz Vermalha de Vila Nova de Gaia

- Desenvolvimento da conceção gráfica (suportes
físicos e digitais), coordenação da distribuição
de cartazes nos locais de estilo da Freguesia,
distribuição de flyers (porta-a-porta), reportagem
fotográfica e elaboração de notícias dos seguintes
projetos:
- Canto do Conto: “Era uma vez…uma mosca” +
“Era uma vez… uma zebra “ + “Era uma vez…um
gigante” ;
- Inauguração de exposições
- Balanço dos números da Mercearia Social – Valor
Humano
- Exposições (No SPACE + Espuma Pu)
- Fest in
- Uma tarde no cinema (com os séniores da
Freguesia)
- Ação das Escolas (com visita e experiência de
cargos da freguesia)
- Carnaval na Neve
- Carnaval das Escolas
- Carnaval dos Lâncias (com o apoio da Freguesia)

- Concerto de Dia de Reis
- Exposição NO SPACE
- Teatro Aberto (Peça O PAI)
- Canto do Conto (Era uma vez... uma Mosca)
- Antena Solidária
- Carnaval na Neve
- O Baile de São Valentim
- Tarde de Cinema no São Jorge
- Canto do Conto (Era uma vez...uma Zebra)
- Carnaval Os Lancias
- Protocolo com Empark
- Viagem a Roma e Vaticano
- Férias da Páscoa
- Apresentação Pública APP
- Espuma Pu e Jacto de Tinta
- Canto do Conto (Era uma vez..um Gigante)
- Fest in (com Cinema São Jorge)
- Ação de Formação Calceteiros e Jardineiros
- Peça de Teatro Vanya e Sónia e Masha e Spike
(Teatro Sénior)
- Dia Internacional da Mulher
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–Os 23 cartazes desenvolvidos foram colocados
nos 27 locais de estilo da Freguesia:
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- Corrida do Animal
- Maratona de Leitura nas escolas da freguesia
- Teatro os 3 Porquinhos
- Os flyers desenvolvidos foram 2:
- Baile de São Valentim
- APP Santo António
- Peças gráficas:
- Espelho dia da Mulher
- Copo FESTiN
- Raquete dia do Pai

Outros
12 de janeiro, 9 de fevereiro, 9 de março Reportagem dos Cantos do Conto
18 janeiro - Reunião NOS
Apresentação Na minha Rua LX
19 janeiro - Reunião Coordenadores
20 janeiro - Reportagem da Visita da CVP à
VALOR Humano
23 janeiro - Reportagem do Concerto do Dia de
Reis e 39ºaniversário Associação Musical Lisboa
Cantat
Reportagem da Visita do Rotary Club à VALOR
Humano
25 janeiro - Reportagem da iniciativa ACP / Rally
Clássicos Monte Carlo

26 janeiro - Ação interna de teste da APP Santo
António
27 janeiro - Reunião com Centro Nacional de
Cultura
6 fevereiro - Reportagem assinatura do Protocolo
com Empark
7 fevereiro - Lançamento do 1º teaser da
Campanha de lançamento da APP
9 fevereiro - Reunião com Espaço Atmosfera M
14 fevereiro - Lançamento do 2º teaser da
Campanha de lançamento da APP
16 fevereiro - Reunião com Hotel Porto Bay e
Hotel Marquês de Pombal sobre lançamento da APP
16 fevereiro - Lançamento do 3º teaser da
Campanha de lançamento da APP
3 a 15 de fevereiro - Preparação da candidatura
para os Prémios Fundacom
23 de fevereiro - Preparação e Reunião com
moradores do Largo Hintze Ribeiro
8 fevereiro - Reunião com APCE para Prémios
Fudacom
10 fevereiro - Reportagem da inauguração e
finissage do pintor Collin Ginks
21 fevereiro - Lançamento APP Freguesia
25 fevereiro - Reportagem de Concurso de
Máscaras GD Os Lancias
27 fevereiro a 1 de março - Reportagem das
Férias de Carnaval na Neve
7 de março - Reportagem da Tarde de Cinema
com Sénior (Fest In)
8 março - Reportagem da iniciativa Dia

Internacional da Mulher
- Reportagem da iniciativa conjunta com PSP
para celebrar o dia da Mulher
9 março - Reportagem da inauguração da
Exposição Espuma Pu
13 março - Reportagem da ida dos seniores
ao Teatro Armando Cortez
14 a 16 março - Reportagem da visita a
Roma e Vaticano
17 março - Reportagem da acção nas
escolas para celebrar o dia do Pai
21março - Reportagem da acção na avenida
da Liberdade para celebrar o dia da Poesia
- Reportagem da acção no Jardim das
Amoreiras para celebrar o dia da Árvore
Reunião com Global Media
25 março - Reportagem do Jogo PortugalHungria
26 de março - Reportagem da Corrida do
Animal
30 de março - Ação de Formação APP
Santo António

Pedro Martins
Coordenação Comunicação e Marca
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CULTURA, DESPORTO, DINAMIZAÇÃO
DO ESPAÇO PÚBLICO
1. Atividades do Departamento
Janeiro
2 de janeiro - Finalização do Programa de Férias de
Natal
- Início da mudança de instalações da Biblioteca
Arquitecto Cosmelli Sant'Anna para a Alexandre
Herculano
8 de janeiro - Concerto de Reis com o Coro
Lisboa Cantat, na Igreja de São José da Anunciada
– celebração do 39º aniversário desta associação
fundada na antiga freguesia de São Mamede;
9 de janeiro - Reunião FestIN: parcerias, colaboração
e apoios
13 de janeiro - Reunião Indie Júnior: parcerias,
colaboração e apoios
27 de janeiro - Reunião Centro Nacional de Cultura a
fim de organizar passeios pedagógicos e históricos pela
Freguesia

Fevereiro

Grande
- Reunião com o Grupo Desportivo Os Lâncias –
preparação do desfile/Concurso de Carnaval
6 de fevereiro - Montagens de móveis na
Freguesia Santo António
13 de fevereiro - Reunião Espaço Montepio
14, 15 e 16 de fevereiro - Acompanhamento do
Projeto "Um dia de Trabalho na Freguesia", com as
crianças da Escola Passos Manuel
17 de fevereiro - Baile dos Namorados - 4ª
edição do Baile dos Namorados, na noite mais
romântica do ano, no Picadeiro do Museu Nacional
de História Natural e da Ciência; contámos com a
presença de famílias, crianças e jovens, para dançar
ao som das músicas dos anos 60 e 70. Cada
par romântico podia fazer um flipbook, oferta da
Freguesia;
20 de fevereiro - Reunião com a Ação Social e a
PSP – Organização do Dia da Mulher
21 de fevereiro - Reunião Tancos, com os
paraquedistas – atividades das Férias da Verão

2 de fevereiro - Reunião com a Casa do Pedrogão

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · março de 2017
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24 de fevereiro- Acompanhamento do desfile de
Carnaval das escolas básicas da Freguesia
25 de fevereiro - Festa de Carnaval do Grupo
Desportivo Os Lâncias: desfile e concurso de
máscaras

Março
7 de março - Sessão de cinema no São Jorge, com
um grupo de mais de 50 seniores, em parceria com
o FestIN – visualização do filme Chega de Saudade
8 de março - Celebração do Dia Internacional da
Mulher – distribuição de flores e espelhos de bolso,
pelas ruas da Freguesia;
- Lançamento da Coleção "Anti-princesas": uma
coleção de livros com heroínas reais, no Teatro
Capitólio;
- Festa de Encerramento do FestIN, no Cinema São Jorge
9 de março - Almoço na Academia Militar:
protocolos de utilização de espaços de desporto
13 de março- Reunião com Ritmos Fortes – Corrida
Animal
-Reunião de Coordenadores
-Ida ao Teatro Armando Cortez - peça "Vanya and
Sonia and Masha and Spike" com a população senior

14 a 16 de Março- Acompanhamento do grupo em
Viagem a Roma e ao Vaticano (com audiência papal),
para visitar a cidade eterna; oferta de um quadro
da imagem de Santo António, de Carlos Barahona
Possolo; Bênção de uma imagem de Santo António
para oferecer a uma igreja da Freguesia; visita aos
monumentos mais importantes;
15 de março - Reunião com Hot Club – Celebração
do Dia Internacional do Jazz
- Limpeza do Parque Infantil do Jardim das Amoreiras
17 de março - Celebração do Dia do Pai nas escolas
Básicas da Freguesia - entrega de um jogo e raquetes
para partilhar com o seu pai
21 de março - Celebração do Dia Mundial da Poesia
com sessões de poesia na Avenida da Liberdade –
parceria com a Chiado Editora
- Pintura do mural do parque infantil do jardim das
Amoreiras, em celebração da chegada da Primavera e
Dia da Árvore e da Floresta
- Entrega de um bolbo de flor nas escolas para celebrar
o Dia Mundial da Árvore e da Floresta - "Onde se
semeia uma flor floresce a vida"
26 de março- Divulgação e acompanhamento da Via
Sacra – Igreja do Hospital de Santa Marta até à Igreja
do Hospital dos Capuchos
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- Corrida Animal

2.Biblioteca Arquitecto Cosmelli
Sant’Anna
Janeiro

Canto do Conto e Passaporte
de Leitura
Janeiro

2 de janeiro - Receção do mobiliário da nova
Biblioteca

12 de janeiro - Canto do Conto ao fim da tarde:
Era uma vez uma mosca

9 de janeiro - Mudança do mobiliário e do espólio
literário para a Alexandre Herculano

17 de janeiro - Passaporte de Leitura na Escola
Básica Luísa Ducla Soares

31 de janeiro - Limpezas na antiga sede da
Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant’Anna

18 de janeiro - Passaporte de Leitura Escola Básica
de São José

Fevereiro

24 de janeiro - Canto do Conto no CAI de São
José (sala dos bebés e sala de 1 ano

1 de fevereiro - Limpezas na antiga sede da
Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant’Anna
2 de fevereiro - Limpezas na antiga sede da
Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant’Anna
6 de fevereiro - Montagens de móveis na
Freguesia Santo António
7 de fevereiro - Trasladação dos mobiliário
Culturalis para a nova sede da BACS
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25 de janeiro - Canto do Conto no CAI de São
José (sala dos 2 anos)
26 de janeiro - Canto do Conto Jardim de Infância
da Escola Básica de São José
27 de janeiro - Passaporte de Leitura Luísa Ducla
Soares (4º ano)
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Fevereiro

Março

9 de fevereiro - Canto do Conto especial no
Jardim de Infância da Luísa Ducla Soares – O livro
das Bolinhas
- Canto do Conto ao fim da tarde: Era uma vez uma
zebra

6 de março - Canto do Conto na Creche do Centro
Paroquial de São Mamede (bebés)

13 de fevereiro - Canto do Conto no Jardim de
Infância de São José
16 de fevereiro - Passaporte de Leitura na Escola
Básica de São José

9 de março - Canto do Conto na Creche do Centro
Paroquial de São Mamede (1 ano)
- Canto do Conto ao Fim da tarde, Era uma vez um
gigante…
13 de março - Canto do Conto na Escola Básica
de São José

17 de fevereiro - Passaporte de Leitura na Escola
Básica Luísa Ducla Soares
- Canto do Conto na Escola Básica Luísa Ducla
Soares
20 de fevereiro - Cai de São José (bebés e 1 ano)
21 de fevereiro - Cai de São José (2 anos)
23 de fevereiro - Canto do Conto com a Festa das
Artes – O ploc do Pollock
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20 de março - Canto do Conto na Creche do
Centro Paroquial de São Mamede (2 anos)
21 de março - Celebração do Dia Mundial da
Poesia com sessões de poesia na Avenida da
Liberdade – parceria com a Chiado Editora
23 de março - Passaporte de Leitura na Escola
Básica de São José
24 de março - Passaporte de Leitura na Escola
Básica Luísa Ducla Soares
- Canto do Conto na Escola Básica Luísa Ducla
Soares

13 de fevereiro - Desmontagens Colin Ginks
9 de março - Inauguração da exposição
Exposição Espuma PU e Jacto de Tinta,
colaboração entre Alexandre Piçarra e João Viotti Um ensaio Sobre Escultura - "Espuma PU e Jacto de
Tinta", não são nada mais que os materiais com que
a dupla se propõe a pensar a tridimensionalidade
nos parâmetros atuais que a linguagem faz por
alargar. Ambos os materiais, leves e pouco densos,
assumem-se nesta exposição como pretendentes à
glória do mármore e da encáustica.

28 de março - Canto do Conto no CAI de São
José (bebés e 1 ano)
- Canto do Conto no CAI de São José (2 anos)

Exposições
19 de janeiro - Montagem da exposição NO
SPACE, de Colin Ginks
- Inauguração da exposição NO SPACE, de Colin
Ginks
9 de fevereiro - Finissage da exposição de Colin
Ginks, NO SPACE
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Prevenção de Comportamentos de
Risco - Projeto Bússola
Ao longo do 1.º trimestre do ano de 2017, o Projeto
Bússola tem vindo a funcionar dentro do âmbito dos
seus objetivos.
Diariamente, os monitores deslocam-se a pé à
escola Passos Manuel para irem buscar os alunos
e trazerem-nos para o espaço Bússola. À chegada
é permitido aos jovens uma breve descompressão
antes de irem para a sala de apoio ao estudo,
tomam um pequeno lanche disponibilizado de forma
a reporem as energias. Na sala de apoio realizam
os TPC, elaboram projetos para determinadas
disciplinas, fazem revisões para os testes, aprendem
a fazer resumos e a obter melhores métodos de
estudo.
Após o apoio, os jovens deste projeto puderam
usufruir do espaço amplo da sala de multiusos, onde
puderam fazer jogos de tabuleiro, ler livros e revistas
da mini-biblioteca instalada, jogar video-jogos,
onde participaram em torneios de futebol, corridas
de carros, dança e canto.
Semanalmente foi proposto a todos, a participação
em Desafios Mentais, o que porporcionou trabalho
de equipa, criação de métodos de resolução de
conflitos e momentos de grande realização pessoal,
aquando do objetivo cumprido.

No mês de março, surgiu a possibilidade de a
Bússola participar no concurso anual “Sardinhas
de Lisboa” o que foi aceite por todos, como mais
um desafio. Durante as duas primeiras semanas
deste mês, foram apresentadas diversas propostas e
votadas as três melhores – por todos – e submetidas
a concurso.
ESTUDIO BÚSSOLA
Ao longo do 1.º trimestre do ano de 2017, o estúdio
Bússola tem vindo a funcionar com as aulas de
Ballet, dança, viola e guitarra elétrica.
A aula de Ballet para as crianças dos 3 aos 5 fez
uma aula aberta para os pais e família no dia 30
de Janeiro, aqui as crianças mostraram o que têm
aprendida durante este tempo.
A aula de dança para as crianças dos 6 aos 11
anos fez também uma aula aberta no dia 1 de
fevereiro, onde dançaram para os pais e famílias,
demonstrando as suas capacidades.
As aulas de viola para as crianças dos 5 aos 10
anos continuam a encantar as nossas crianças que
aprendem os primeiros passos na música
As aulas de Guitarra elétrica da escola Rock tem
ajudado os nossos jovens dos 11 aos 17 anos a
tocarem os ritmos mais conhecidos do rock que eles
cantam.
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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.

Desporto

Casal Vistoso, com uma equipa do Escalão I.

Projeto 1 - “Escola de Futsal”
Continuidade da Escola de Futsal na Freguesia,
procedendo-se a planificação da nova época
desportiva 2016/2017.
No passado dia 19 de Setembro de 2016 teve lugar
a primeira aula da Escola de Futsal, dando inicio a
época desportiva 2016/2017. Os treinos da Escola
realizam-se às segundas e quintas-feiras das 18h às 19h.

3) Participação do Grupo Desportivo “Os Lâncias”
no dia 11 de Fevereiro de 2017, na Fase Local de
Futebol das Olisipiadas, no Pavilhão Municipal
Casal Vistoso, com 4 equipas dos seguintes Escalões
I,II,III e IV.

Projeto 2 – Educação Física nos Jardins de Infância
Continuação do Projeto de Lecionação de
Educação Física no JI de São José, às quartas-feiras
das 9h30 às 10h30.
Projeto 3 - Espaço Bússola
Continuação do projeto de aulas de Esgrima, com
protocolo com a Federação Portuguesa de Esgrima.

Atividades Desenvolvidas
1) Entrega de equipamentos à escola de FUTSAL de
Santo António

4) 27 de fevereiro a 1 de março - Acompanhamento
do Programa Férias de Carnaval na Neve:
alojamento na Pousada da Juventude da Serra da
Estrela e primeira experiencia na pratica de ski, com
50 crianças e jovens, entre os 6 e os 17 anos.
5) 26 de março - Corrida Animal na Avenida da
Liberdade: o objetivo é sensibilizar a população
para a causa animal, assim como apoiar as
associações que se dedicam à defesa desta causa.
Apoio logístico.
Filipa Veiga
Coordenação Cultura, Desporto
e Dinamização do Espaço Público

2) Participação da Escola de Futsal Santo António
no dia 11 de Fevereiro de 2017, na Fase Local de
Futebol das Olisipiadas, no Pavilhão Municipal

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · março de 2017

24

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.

PASSAPORTE
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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 2017, 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:

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), foram realizadas manutenções nas escolas
da Freguesia:
- Colocação de cabo de acesso à Internet na sala
das AAAF na EB1/JI S. José;
- Substituição de autoclismo no WC rapazes da
EB1/JI S. José;
- Limpeza e colocação de rede no algeroz no
telhado da EB1/JI S. José;
- Colocação de pen nos computadores de todas as
salas de aula para acesso à Internet na EB1/JI Luísa
Ducla Soares (atualmente nas instalações da EB1/

JI Gaivotas);
- Colocação de campainha/intercomunicador para
acesso à sala da CAF da EB1/JI Luísa Ducla Soares
(atualmente nas instalações da EB1/JI Gaivotas).

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 (atualmente nas
instalações da EB1/JI Gaivotas) e na EB1/JI S.
José;
- Entrega de material de desgaste para Jardim-deInfância e 1º ciclo EB1/JI Luísa Ducla Soares
(atualmente nas instalações da EB1/JI Gaivotas) e
na EB1/JI S. José;
- Entrega de material de Primeiros Socorros na EB1/
JI Luísa Ducla Soares (atualmente nas
instalações da EB1/JI Gaivotas) e na EB1/JI S.
José;
- Substituição telemóvel da CAF da EB1/JI S. José;
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- Entrega de computador portátil ao CAF da EB1/JI
Luísa Ducla Soares (atualmente nas
instalações da EB1/JI Gaivotas) e da EB1/JI S.
José;
- Entrega de guarda-chuvas às monitoras das CAF´s
da EB1/JI Luísa Ducla Soares (atualmente nas
instalações da EB1/JI Gaivotas) e da EB1/JI S.
José;
- Entrega de guarda-chuva aos monitores que
recolhem e entregam os alunos à escola/pais na
EB1/JI S. José.

Interrupção Letiva do Carnaval
Para além da competência da Junta de Freguesia,
em apoiar e responder às necessidades das famílias
nas AAAF (Atividades de Animação e Apoio à
Família) e na CAF (Componente de Apoio à Família)
após horário letivo, tem também, as Interrupções
Letivas:
Interrupção letiva do Carnaval (de 27 de Fevereiro a
1 de Março), com o horário das 8h às 19h:
- Pedidos orçamentos (visitas/passeios, transporte);
- Alteração do espaço para as Férias do Carnaval
da CAF da E1/JI Luísa Ducla Soares;
- Elaboração do programa das Férias de Carnaval;

- Pedido de transporte para bicicletas (atividade).

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 45 crianças nas
AAAF, foram desenvolvidas:
-Oferta desportiva
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, que ajudam no
desenvolvimento da motricidade fina, coordenação,
a jogar, atividades rítmicas e expressivas, perícia e
manipulação, deslocamentos e equilíbrios;
- aulas de Judo. Os exercícios de Judo são usados
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DA ESCOLA BÁSICA
DE SÃO JOSÉ
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para desenvolver a confiança, a coordenação motora,
a condição física, a auto-estima 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.
- Foco Musical: oferta de aula de musica/instrumentos
para os 1º anos do 1º ciclo.

Apoio da Junta de Freguesia de Santo
António às Escolas
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na Lei n.º75/2013, que estabelece o
regime jurídico e as competências das autarquias locais
no art. 16º, n.º1 alínea v), a Junta apoiou as escolas
com oferta de:
- Serpentinas para o desfile de Carnaval das Escolas;

- Autocarro para transportar os alunos da EB1/JI
Luísa Ducla Soares para a Freguesia para o desfile
de Carnaval;
- Autocarro para alunos Escola EB1/JI S. José para
o concerto da Foco Musical.

Reuniões/orçamentos/
entrevistas/planificações/
propostas

das Escolas, compra 2 computadores portáteis
para CAF´s, aulas de natação + transporte,
aulas de Judo, aulas de Yoga, comunicações ao
Agrupamento);
- Foi realizada reunião final de período para
avaliação das AAAF´s e das CAF´s da EB1/JI Luísa
Ducla Soares (atualmente nas instalações da EB1/JI
Gaivotas) e da EB1/JI S. José com
coordenadoras de Escola, representante de
agrupamento, equipa CAF e Educadoras;

Realização de reuniões de trabalho no âmbito
das competências coordenados pelo Pelouro da
Educação:

- Foi realizada reunião na Escola EB1/JI S. José
para apresentar aos pais os monitores da entrega e
recolha de alunos;

- Foram elaboradas mapas mensais de presenças
dos alunos que frequentam transporte “Alfacinhas”;

- Foram realizadas reuniões de Coordenadores com
o Presidente Vasco Morgado;

- Foram elaboradas diversas propostas (Apoio nos
Transportes - desfile de Carnaval e concerto de Foco
Musical - das Escolas, Foco Musical, Interrupção
Letiva do Carnaval, material de desgaste, material
de primeiros socorros, raquetes sinalizadoras de
STOP, contratação de 2 monitores para recolha/
entrega dos alunos à escola/pais, renovação
de contratos dos monitores da CAF, renovação
de contrato de limpeza diária nas salas da CAF

- Foram realizadas reuniões com equipa do CAF
da EB1/JI Luísa Ducla Soares (atualmente nas
instalações da EB1/JI Gaivotas) e da EB1/JI S.
José;
- Presença na reunião descentralizada da CML;
- Foi realizada reunião com diretor de Agrupamento,
Coordenadoras de Escolas e Presidente Vasco
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Morgado;

sinalização STOP;

- Foi realizada reunião com Coordenadora de
Diretores de turma do Agrupamento Baixa-Chiado
para planeamento de visita de alunos de 5º ano à
Junta de Freguesia;

- Pedido de recolha de entulho existente na Escola
EB1/JI S. José;

- Foi feito planeamento da visita de 100 alunos do 5º
ano;

- Planificações quinzenais de CAF e AAAF;

- Visitas às Escolas;

- Planificação programa Férias de Carnaval.
- Foram feitas compras e organização para lanche dos
alunos do 5º ano;
- Durante 3 tardes, recebemos e acompanhámos
alunos do 5º ano para conhecer a Junta de Freguesia
de Santo António, a Freguesia de Santo António, o
Departamento da Educação e suas funções;

Carla Pereira Gomes
Coordenação Educação

- Acompanhamento de equipa na colocação do
brinquedo de recreio na Escola EB1/JI S. José;
- Acompanhamento da Coordenadora da Escola
EB1/JI Luísa Ducla Soares às antigas instalações para
recolha e seleção de material ainda existente;
- Pedidos de orçamentos (transporte, guarda-chuvas,
atividades para Interrupção Letiva do Carnaval,
material de desgaste para as Escolas, raquetes de
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ESPAÇO PÚBLICO, ESPAÇOS VERDES
E PATRIMÓNIO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido, no decorrer dos meses de
janeiro a março de 2017, pelo Departamento de
Espaços Público, Espaços Verdes e Património da
Freguesia de Santo António.

ESPAÇOS VERDES
A Freguesia tem sob a sua gestão um conjunto de
15 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 CML. 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.
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

Intervenções no arvoredo
em caldeira

- 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;
- 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;

- 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 e posterior
plantação de novos exemplares;
- Plantação de uma boganvília no Jardim do Torel
- Plantação de árvores no Parque Infantil do Torel

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
fitossanitário do arvoredo existente;
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ESPAÇO PÚBLICO, ESPAÇOS VERDES
E PATRIMÓNIO
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;
- Requalificação do bebedouro do Jardim do Torel
- Colocação de novos bancos na Praça da Alegria
- Requalificação do sistema de rega no Jardim
Camilo castelo Branco.

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
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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 o Departamento de Cultura,
para definição da organização de eventos nos
espaços verdes da Freguesia.

ESPAÇO PÚBLICO E PATRIMÓNIO
Intervenções realizadas ao nível de requalificação
dos passeios (descalcetamento de calçada e
tampas de visita, abatimentos, nivelamento de
pavimento com raízes e caldeiras, reafixação
de pilaretes e sinalização vertical, colocação de
guarda-corpos), totalizando 795,35 m2:
Ruas intervencionadas:
Rua do Telhal
Praça das Amoreiras
Jardim das Amoreiras
Rua João Penha
Rua Eng. Miguel Pais
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Rua do Salitre
Avenida da Liberdade
Rua da imprensa Nacional
Rua de São Bento
Rua Alexandre Herculano
Largo da Anunciada
Rua Joaquim António de Aguiar
Rua Monte Olivetti
Rua Actor Tasso
Largo de S. Mamede
Rua Duque de Palmela
Rua de Santa Marta
Rua Venceslau de Morais
Rua da Artilharia 1
Rua Braancamp
Rua Vale do Pereiro
Travessa do Salitre
Rua Mouzinho da Silveira
Rua Esperança do Cardal
Avenida Duque de Loulé
Rua Castilho
Rua da Escola Politécnica
Rua da Sociedade Farmacêutica
Travessa das Amoreiras
Rua Rosa Araújo
Largo do Rato
Rua Camilo Castelo Branco
Rua das Amoreiras

Rua Rodrigues Sampaio
Rua das Pretas
Rua São Filipe de Néri
Travessa da Légua da Póvoa
Rua de São Francisco de Sales
Praça da Alegria
Rua de Santo António da Glória
Rua das Taipas
Travessa Fábrica da Seda
Rua da Alegria
Rua dos Condes
Travessa do Fala Só
Travessa do Rosário

Desenvolvimento de projetos

mesmo, reconstrução de caldeiras e calçada, replantação
de árvores abatidas, reparação de valetas em calçada
no interior do jardim, repavimentação de pavimento em
saibro degradado por solo estabilizado e levantamento do
mobiliário urbano, reparação e reposição.
Requalificação do Jardim do Torel
A intervenção prevê a requalificação do piso, com a sua
repavimentação nos acessos ao parque infantil (tipo de piso a
usar ainda em estudo).
Requalificação do Jardim Camilo Castelo Branco
A intervenção tem por base a instalação de sistema de rega,
na zona junto ao hotel e zona junto à estátua, prevendo ainda
a ressementeira do espaço mobilizado.

Durante este trimestre foram iniciados os
procedimentos para desenvolvimento dos seguintes
projetos, no ãmbito do Protocolo de Delegação
de Competência, entre a Freguesia de Santo
António e a CML:

Requalificação dos espaços verdes da Rua
Braancamp
A intervenção prevê a instalação de sistema de rega, em treze
canteiros (sentido Rato-Marquês) e em nove canteiros (sentido
Marquês-Rato), na Rua Braancamp e ainda a instalação de
sistema de rega em sete canteiros, na Rua Rodrigo da Fonseca.

Requalificação do Jardim Marcelino Mesquita
A intervenção consiste: no arranque de cepos e
eventual abate de arvoredo em risco de queda,
levantamento de todo o passeio circundante em
calçada, eventual alargamento e subida de cota do

Requalificação do Jardim Alfredo Keil
A intervenção consiste na limpeza e reparação das juntas do
lago do Jardim Alfredo Keil, através do uso de argamassas
impermeáveis, reparação e impermeabilização das
argamassas de fundo e na renovação dos bancos do jardim.
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ESPAÇO PÚBLICO, ESPAÇOS VERDES
E PATRIMÓNIO
Requalificação da Travessa do Fala-Só
A intervenção tem como objetivo devolver o espaço
ao peão, através da criação de zonas de paragem e
usufruto, tornando a área mais vivida e segura.
Não foram propostos lugares de estacionamento
(com exceção de zonas para cargas e descargas).
É proposto o desvio do troço da rua correspondente à
área a intervir, de modo a aumentar a zona de estar,
do lado das escadinhas existentes. A criação do
espaço de paragem tem, por objetivo, desenvolver
as zonas comerciais que existem e potencializar a
introdução de novas. Pretende-se implantar um banco
corrido em betão que, para além de ser um elemento
delimitador, proporciona o usufruto do alinhamento
arbóreo proposto, como um momento de paragem
que induz a fruição do respetivo largo.
Reconstrução total do arruamento entre a Rua
da Alegria e a Travessa do Fala-Só
A intervenção prevê a reconstrução total do
arruamento entre a Rua da Alegria e a Travessa do
Fala-Só, atualmente composta por cubos de granito
em cubos revestidos por betão betuminoso.
Reconstrução do Largo da Oliveirinha
Propõe-se uma zona nivelada, de forma a conferir
um caráter de praça, onde será incluído novo
mobiliário urbano: um banco corrido e um ponto de

água (bebedouro/fonte). De forma a ultrapassar o
problema da diferença de cotas, a proposta visa a
introdução de degraus e de uma zona rampeada.
Pretende-se, desta forma, que a escadaria seja
apropriada, não só como auditório sobre o elevador
da Glória, como zona de paragem e estar.
O limite, entre a rua do elevador da Glória e o
Largo da Oliveirinha, será definido por um muro com
conversadeiras, dando assim origem a dois nichos
intimistas, de paragem e conversação.
Não foram equacionados lugares de estacionamento,
porém é um espaço que permite o acesso automóvel
de forma condicionada, apenas para permitir cargas
e descargas, no largo.
Reconstrução da Rua da Caridade e Rua da
Esperança do Cardal
A intervenção prevê: a substituição de pavimentos
com correção de cotas para regularização
dos mesmos, com vista a melhorar a circulação
pedonal e acesso às habitações, reabilitação e/
ou substituição das guardas existentes e introdução
de novos elementos, ordenamento dos elementos
de sinalização, substituição dos pavimentos junto
aos corrimãos onde transitam preferencialmente
as pessoas com menor mobilidade, estabelecendo
uma área de maior atrito e consequentemente de
maior segurança, reabilitação e/ou substituição
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dos corrimãos existentes, substituição dos coletores
que apresentem danos, alteração do sistema de
drenagem das águas pluviais para o centra da via e
ordenamento dos canais de circulação pedonais e
rodoviários.
Requalificação do Largo da Anunciada
A intervenção em causa tem como objetivo a
valorização do largo como zona, maioritariamente,
pedonal. A proposta equaciona: a substituição
de pavimentos, com vista a melhorar a circulação
pedonal e o acesso às habitações, permitindo
a criação de uma zona sobreelevada da faixa
de rodagem, colocando-a ao nível do passeio,
promovendo uma área com características
de continuidade preferencialmente pedonal,
potencializando a implementação de novas áreas de
estadia.

João Pires
Coordenação Espaço Público, Espaços
Verdes e Património
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LICENCIAMENTO
Hip-Hop - Praia do Torel

LICENCIAMENTO
Introdução

Contraordenações

Trabalhos Diversos

Este Departamento faz a análise dos pedidos
de licenciamento de ocupações de espaço
público, nomeadamente, de suportes publicitários
e mobiliário urbano, no espaço contíguo de
estabelecimentos e ocupações temporárias de
espaço público; para além das atividades de venda
ambulante e restauração ou bebidas não sedentária
e arrumadores de automóveis.
É ainda exercida a competência de fiscalização
e instrução de processos de contraordenação nos
termos de cada regime setorial.
No período de janeiro a março, este serviço
realizou, sumariamente, o seguinte trabalho:

Foram rececionados da Divisão de
Contraordenações da CML, Polícia Municipal e
Polícia de Segurança Pública, 141 processos e autos
de notícia, dos quais 14 foram arquivados por se
verificar a sua prescrição, 4 foram reencaminhados
para outra Junta de Freguesia por não ser da
Freguesia de Santo António a competência territorial
e os restantes estão a ser devidamente instruídos ou
notificados de decisão final.
Assim, o Departamento de Licenciamento acomodou
esta competência, estando a dar plena resposta aos
autos recebidos e tendo para o efeito participado
em formação sobre o DL nº 433/82 - Regime geral
das Contraordenações.

Para além das colaborações habituais, com outros
Departamentos da Freguesia, continuamos a
esclarecer os comerciantes relativamente ao novo
Regulamento de Horários de Funcionamento do
Concelho de Lisboa. Foram, também, recebidos e
analisados 4 pedidos de licença para arrumadores
de automóveis e estão a ser preparados os
procedimentos de seleção para atribuição
de licenças para restauração ou bebidas não
sedentária.

Licenciamento Zero
Foram recebidos, desde o início de 2017 e até
março, 170 processos de Licenciamento Zero - o
que constitui apenas um ligeiro aumento face
ao primeiro trimestre de 2016. Estes dados vêm
confirmar a eficácia das ações de informação e,
mais recentemente, de fiscalização e apontam no
sentido de que as ocupações não licenciadas são
já residuais. De notar que 2016 terminou com 815
processos apreciados.

Tiago Lopes
Coordenação Licenciamento

Ocupações Temporárias de
Espaço Público
Foram apreciados, até ao início de março, 7
pedidos de ocupação de espaço público, mais 3
que em 2016.
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ACÇÃO SOCIAL

LIMPEZA URBANA
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LIMPEZA URBANA
Introdução

urbana

O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido, no decorrer dos meses de
janeiro a março de 2017, pelos Serviços de Limpeza
Urbana da Freguesia de Santo António, que dispõe
de dois postos onde 44 colaboradores prestam
serviços, organizados em dois turnos (dia/noite). A
equipa administrativa conta com 3 colaboradores.
Os serviços prestados pela Freguesia incluem:
a limpeza das vias, espaços públicos, sarjetas
e sumidouros, através de ações de varredura e
lavagem.

- Ações de intervenção, para apoio aos serviços da
CML, na recolha de lixo colocado em locais críticos
da via pública;
- Reforço dos serviços de limpeza urbana nas áreas
de maior fluxo turístico da Freguesia;
- Intervenção geral de prevenção e de manutenção
de sarjetas em reforço e como resposta aos avisos
emitidos pela Proteção Civil, para alertas de chuvas
intensas;

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 excecionais de limpeza

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:
- Comemorações do 214º Aniversário do Colégio
Militar: Manutenção na área dos eventos (Avenida
da Liberdade);
- Realização de serviços de reforço e apoio de
limpeza urbana em eventos organizados ou com o
apoio da Freguesia, onde se destaca:
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- Feira da Avenida: Colocação e manutenção de
contentores de apoio nos dias de realização da Feira
da Avenida, no âmbito de feira licenciada à Associação
Passeio Público, pelo Departamento de Licenciamento;
- Departamento de Educação: Apoio no transporte de
equipamentos para realização de ações, no âmbito de
atividades CAF, na Escola Eb1 São José;
- Departamento de Educação: Colaboração com o
departamento de Educação para acolhimento, nos dias
14, 15 e 16 de Fevereiro, dos estudantes do 5º ano do
Liceu Passos Manuel, em ação de apresentação dos
serviços da Freguesia;
- Departamento de Acção Social: Apoio na recolha de
resíduos em áreas de permanência de pessoas semabrigo, na rua da Alegria;
- Corrida do Animal: Colocação de contentores e
apoio de varredura, na realização do evento, na
Avenida da Liberdade, organizado em parceria com o
Departamento de Licenciamento da Freguesia;
- Procissões Páscoa: Preparação de área nos
arruamentos de passagem de procissões de celebração
de Páscoa;

Gestão de equipamentos
- Aquisição de gorros integrados no conjunto de
fardamento da equipa de trabalho;
- Aquisição de sistema de grades para instalação na

caixa do veículo elétrico MEGA;
- Manutenção de equipamentos de sopro e
deservamento;
- Aquisição de serviços de desinfestação de pragas para
os postos de limpeza Urbana para o ano de 2017;
- Aquisição de serviços de manutenção do sistema de
bombas de água do posto da Avenida para o ano de 2017;
- Aquisição trimestral de escovas de varredura para
varredoura do departamento;
- Aquisição de serviços de manutenção e reparação
de equipamentos e veículos do departamento;
- Aquisição de seguros de responsabilidade civil para
veículos de limpeza urbana para o ano de 2017;
- Aquisição de bens de limpeza e higiene para os
postos de limpeza urbana para o ano de 2017;
- Abertura de procedimento para aquisição de
carrinhos de lavagem e contentores de apoio a
carrinhos de varredura;
- Substituição de sistema elétrico do posto da Avenida
com a Instalação de toda a estrutura de lâmpadas
LED para maior poupança de energia;
- Aquisição de serviços de manutenção de limpeza
do posto da Avenida para o ano de 2017;
- Aquisição de serviços de GPS CarTrack para
veículos da Limpeza Urbana para o ano de 2017;

Reuniões realizadas
- Participação na reunião descentralizada da
Câmara Municipal de Lisboa realizada no dia 1 de
Março, no Palácio da Independência;
- Reunião com Grupo de Escoteiros da Freguesia,
para coordenação de ações de sensibilização
realizadas na Freguesia;

Outros
- Desenvolvimento de ações de sensibilização nos
dias 4, 11 e 18 de Março, em parceria com o Grupo
7 de Escoteiros de Portugal (AEP) e a Câmara
Municipal de Lisboa, para informação de moradores
e comerciantes sobre o uso mais adequado de
ecopontos e vantagens de separação de resíduos.
- Instalação de equipamentos para recolha de
pilhas, lâmpadas e pequenos eletrodomésticos,
integrados na campanha de sensibilização
ambiental “Eletrão no Bairro”,da CML e direcionada
para as Freguesia de Lisboa;

Filipa Mendes
Coordenação Limpeza Urbana
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COMÉRCIO E TURISMO

COMÉRCIO E TURISMO
Introdução
As atribuições deste Gabinete 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.

Atividades realizadas no período
de Janeiro a Março 2017
- Reuniões na Escola de Comércio de Lisboa, para
adequação do Calendário das Ações de Formação
para 2017 com as necessidades dos Comerciantes
da Freguesia, as quais terão início no 2º Trimestre de
2017.

- Reunião com o Coordenador da ECL para
planeamento dos Programas “Reabrimos
Brevemente” e “A Minha Montra”, e reuniões
internas de preparação dos programas.
- Reunião com a Coordenadora da Associação
Mundo a Sorrir, para ajustamento do Orçamento de
Implantação e Funcionamento da Clínica CASO.
- Reuniões com a Diretora Executiva da Associação
Portuguesa de Comunicação de Empresa, e o
Coordenador da FUNDACOM, a propósito dos
Prémios FUNDACOM de Comunicação Estratégica,
cuja entrega terá lugar, em Miami, em Abril.
- Reuniões com o animador dos eventos da Rua
Castilho para a Associação de Comerciantes da
Rua Castilho, para preparação do Castilho Pink Day
2017.

Próximas actividades
- Apoio a acções de dinamização das diversas
áreas comerciais da Freguesia, nomeadamente
das Rua Castilho e da Av. da Liberdade, cujas
organizações de comerciantes desenvolvem
iniciativas locais, bem como de outras áreas da
Freguesia.
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- Dinamização do Projecto CASO - Centro de Apoio
à Saúde Oral, em colaboração com a Associação
Mundo a Sorrir.
- Visitas ao terreno com o Coordenador da ECL,
para visualização dos estabelecimentos identificados
com potencial de integrar os Programas “Reabrimos
Brevemente” e “A Minha Montra”.
- Acompanhamento das candidaturas da Freguesia
de Santo António aos Prémios FUNDACOM de
Comunicação Estratégica.
- Acompanhamento da realização do Castilho Pink
Day, promovido pela Associação de Comerciantes da
Rua Castilho.
- Realização de acções de formação subsequentes nas
temáticas do Atendimento, da Animação do Ponto de
Venda, e da formação em Línguas (Francês/ Inglês)
para o Comércio a Retalho da Freguesia.
- Intensificação do diálogo regular com as
Organizações Empresariais locais, visando a
sensibilização mútua, para o quotidiano do Comércio e
do Turismo da Freguesia de Santo António.
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- Promoção de atividades de dinamização do
Comércio e do Turismo da Freguesia, conforme o
Orçamento e o Plano de Actividades para 2017.
Francisco Toscano
Coordenação Comércio e Turismo
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