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Bem no Coração de Lisboa

Com o empenho de toda a nossa equipa
desenvolvemos no último trimestre, entre outras,
diversas iniciativas dirigidas às nossas crianças e aos
nosso seniores.
O programa FÉRIAS GRANDES permitiu
proporcionar a mais de 400 crianças e jovens da
Freguesia diversas actividades desportivas, culturais
e de tempos livres num programa que tem como
objectivo apoiar as famílias no período de férias
escolares e oferecer às crianças e jovens momentos
de diversão e novas experiências.
O programa FÉRIAS SÉNIOR permitiu que mais
de 200 seniores da nossa Freguesia realizassem
passeios diários à praia e tardes de convívio e
animação e também uns dias de férias.
Continuamos a apostar no aumento de oferta de
actividades desportivas, com a criação da nova
Escola de Minibásquete com o objetivo de promover
ações que incentivem a prática do desporto e um
estilo de vida saudável

Apostamos no diálogo permanente com todos os
agentes culturais para pudermos oferecer a todos o
acesso à cultura.
Inaugurámos um equipamento multidisciplinar de
intervenção e acompanhamento às vítimas de
violência doméstica. O ESPAÇO JÚLIA oferece
um atendimento especializado, feito por técnicos
de acção social da Freguesia, conjuntamente com
agentes da PSP e funciona 365 dias por ano, 24
horas por dia
Continuamos a renovar as nossas áreas verdes e
o nosso espaço público, sempre com o objectivo
de melhorar a mobilidade de todos os que vivem e
trabalham em Santo António
Com a participação de todos, queremos continuar a
fazer a diferença.
Vasco Morgado Jr. – setembro 2015

Desenvolvemos actividades de animação do espaço
público dirigidas às famílias que, pela adesão
registada, respondem às necessidades dos nossos
fregueses e continuam a afirmar-se com eventos de
referência na nossa cidade.
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ACÇÃO SOCIAL
nte relatório é uma descrição sumária do trabalho
desenvolvido no decorrer do mês de Maio de 2014
pelo Departamento de Acção Social da Junta de
Freguesia de Santo António. Está dividido por temas/
acções.

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

ATENDIMENTOS
Diariamente realizamos atendimentos presenciais no
Departamento de Acção social sito no Centro Social
Laura Alves, na Sede da Freguesia de Santo António
e no Pólo de São Mamede às quartas-feiras. Neste
trimestre realizámos um total de 122 atendimentos.

COMISSÃO DE PROTECÇÃO
CRIANÇAS E JOVENS LISBOA
CENTRO (CPCJ-LISBOA CENTRO)
Estivemos presentes nas reuniões da Comissão
Alargada da CPCJ - Lisboa Centro no dia 25
de Junho, de 30 de Julho e 27 de Agosto, para
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definição do Plano de Acção para os anos de
2015/2016.

REUNIÕES
Realizámos diversas reuniões com várias entidades
parceiras, para articulação e fazer o ponto de
situação dos casos que apoiamos. Destacamos as
reuniões com a PSP na pessoa da Subcomissário
Aurora Dantier, Chefe António Lobo, Subcomissário
Tiago Miranda, 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; Dr.ª
Helena André do Projeto EntrAjuda; Dr. Rui Elbling
da Associação DarIacordar; Prof. Dr. Carlos Poiares
da Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias; Dr.ª Sofia Viana e Mariana Oliveira
da Junta de Freguesia da Misericórdia; Dr.ª Mónica
Nabais da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior
e Dr.ª Joana Clemente da Junta de Freguesia de
Arroios; Dr. Jorge Penedo do Centro Hospitalar de
Lisboa Central; Comando Metropolitano de Lisboa
da Policia de Segurança Publica; Drª Teresa Vaz da
Fundação AICA; Associação Gira; USF do Arco.

FUNDO DE EUROPEU DE APOIO A
CARENCIADOS (FEAC 2014)
No âmbito do Programa FEAC 2015 enquanto
entidade Mediadora e Beneficiária, fechamos
as inscrições e elaboramos a listagem de utentes
aprovados.

ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIOS
Continuamos o acompanhamento semanal do
Estágio Profissional realizado pelo Psicólogo Dr.
Carlos Gonçalves de acordo com o Protocolo
estabelecido entre a Juta de Freguesia e a Ordem
dos Psicólogos Portugueses sob a orientação da
Dr.ª Carla Duarte. Este estágio profissional tem
como objectivo o acompanhamento psicológico dos
colaboradores do Vassouras&Companhia e realizase às Segundas-feiras das 10H ao 12H e Quintasfeiras das 11H ao 12H.

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

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

VISITAS DOMICILIÁRIAS
Em articulação com o Centro de Dia de Coração
de Jesus e a PSP realizámos 23 visitas domiciliárias,
baseadas nas sinalizações recebidas pelo
Recenseamento Geriátrica da Freguesia de Santo
António.
Realizámos 12 visitas solicitadas pelos próprios
no sentido de perceber a resposta adequada à
problemática sinalizada.

APOIO ALIMENTAR PINGO
DOCE (PD) E MOVIMENTO ZERO
DESPERDÍCIO (ASSOCIAÇÃO
DARIACORDAR)
No âmbito da parceria estabelecida com o Pingo
Doce, SA continuámos com a distribuição de
alimentos a 98 famílias. Essa distribuição realizase semanalmente às Quartas-feiras (Pólo de São
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AÇÃO SOCIAL
Mamede), donativos recebidos dos PD de Algés e
às Terças do PD de Algés e às Quintas-feiras (Pólo
de São José), donativos recebidos dos PD de Algés
e Famões.
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.

24/07/2015
Inauguração do Espaço Júlia-RIAV;
27/07/2015
Início de funcionamento do Espaço Júlia.
Desde da sua abertura ate a data de hoje, já foram
recebidas 42 queixas sendo 15 delas da Freguesia
de Santo António.
Inês Carrolo
Coordenação Acção Social

OUTROS
Acção de Sinalização de Sem-Abrigo
27/06/2015
Participação do Seminário "Ação Social nas
Freguesias” a convite da Freguesia da Guarda,
onde foram apresentados o Programa Vassouras &
Companhia e o Projecto Espaço Júlia – RIAV;
Mês de Junho e Julho
Desenvolvimento e preparação do Projecto Espaço
Júlia.
Elaboração de ficha técnica para Espaço Júlia;
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COMUNICAÇÃO

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

Conceber, desenvolver e acompanhar as
campanhas de comunicação, divulgação e imagem
de suporte às iniciativas desenvolvidas pela
Freguesia;
Desenvolver a concepção gráfica de suportes de
comunicação, físicos e digitais;
Promover o registo sistemático de notícias
divulgadas na comunicação social que respeitem à
Freguesia;
Calendarizar os eventos organizados pela
Freguesia;
Disponibilizar informação pormenorizada sobre as
actividades, projectos e iniciativas da Freguesia,
procurando estabelecer os suportes digitais da
Freguesia como plataformas de comunicação
interna e externa por excelência.

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

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

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

Comunicação institucional
com os media
- Gestão da base de dados de contactos de
Orgãos de Comunicação Social;
- Elaboração e divulgação dos seguintes
Comunicados de Imprensa:
- Cinema no Verão
- Da Bélgica para Santo António
- Inauguração ESPAÇO JÚLIA
- Praia do Torel
- Festa do Minibásquete de Santo António
- Apoio aos seguintes orgãos de Comunicação
Social: Observador, SIC, RTP, Jornal Público.

Comunicação interna
- Criação e envio de emails-convite para os
colaboradores da Freguesia:
- Cinema no Verão
- Da Bélgica para Santo António
- Inauguração ESPAÇO JÚLIA
- Praia do Torel
- Festa do Minibásquete de Santo António

Criação, design, produção e
divulgação de peças para suporte
às iniciativas desenvolvidas pela
Freguesia
- Desenvolvimento da concepção gráfica (suportes
físicos e digitais), coordenação da distribuição de
cartazes nas vitrinas da Freguesia, distribuição de
flyers (porta-a-porta) em toda a área da Freguesia,
reportagem fotográfica e elaboração de notícia dos
seguintes projectos:
- Férias Grandes
- Cinema no Verão
- Férias Sénior
- Praia do Torel
- Da Bélgica para Santo António
- Festa do Minibásquete de Santo António

Outros
- Sinalética do ESPAÇO JÚLIA;
Criação e acompanhamento da produção e
montagem;

- Vídeo Institucional da Freguesia;
- Participação nas seguintes iniciativas:
- Cerimónia do Dia da Venezuela - reportagem
fotográfica e elaboração de notícia;
- Evento Treasureships - Embaixada da
Austrália - reportagem fotográfica e elaboração
de notícia.
- Festa dos Amigos - Associação Salvador
- Festival TODOS - reportagem fotográfica e
elaboração de notícia.
- Bairro das Artes - reportagem fotográfica e
elaboração de notícia.
- Inauguração Loja Social da Associação
Boa Vizinhança - reportagem fotográfica e
elaboração de notícia.
- 35º Aniversário do Grupo Desportivo OS
LANCIAS;
Criação de material gráfico, reportagem fotográfica e
elaboração de notícia.
Pedro Martins
Coordenação Comunicação

- Vídeo Promoção Praia do Torel;
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CULTURA E DINAMIZAÇÃO
DO ESPAÇO PÚBLICO

CULTURA E DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Julho
Cinema nas Amoreiras
A Freguesia de Santo António recebeu novamente
um ciclo de cinema ao ar livre nas noites de sábado
dos meses de Julho. “Cinema no Verão” é o nome
da iniciativa que levou o cinema clássico para os
jardins das Amoreiras a partir das 21h30.
Dia 4 – Música no Coração
Dia 11 – Grease
Dia 18 – Dirty Dancing
Dia 25 – Footloose

Homenagem Simon Bolívar
Apoio logístico e presença (oferta de uma coroa de
homenagem) na Homenagem da Embaixada da
Venezuela a Simon Bolívar.
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Canto do Conto de Julho
Canto do Conto ao fim da tarde no
Jardim das Amoreiras

Canto do Conto na Festa dos
Amigos – Um barquinho ligeiro
andava

Canto do Conto com o projecto
Festa das Artes – Transportes

Festa dos Amigos – Associação
Salvador
No passado dia 10 de Julho, a Associação
Salvador realizou a grande Festa dos
Amigos, no Jardim das Amoreiras.
Esta festa foi um momento de convívio, com música
ao vivo, venda de produtos de marcas portuguesas
e animação para todos, incluindo jogos, pinturas
faciais e outras atividades para crianças.

Canto do Conto com o projecto
Festa das Artes – As cores

Canto do Conto com o projecto
Festa das Artes – Encerramento
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CULTURA E DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
13 de Julho - Treasure Ships
Treasure Ships, evento que celebrou a colaboração
e o empréstimo de importantes peças de arte
portuguesas à Austrália, organizado pela
Embaixada da Austrália com o apoio da Freguesia
de Santo António contou com a presença do
Secretário de Estado da Cultura.

17 de Julho - Da Bélgica para Santo
António
O Jardim das Amoreiras recebeu no dia 17 de
Julho um festival que trouxe um pouco da Bélgica à
cidade de Lisboa.
“Da Bélgica para Santo António” foi uma iniciativa
organizada pela Embaixada da Bélgica, em
conjunto com a Freguesia de Santo António e
com o apoio da Wallonie-Bruxelles International
(WBI) e da Câmara de Comércio Luso-BelgaLuxemburguesa. A tarde belga no Jardim das
Amoreiras incluiu moules, gofres, batatas fritas,
chocolate belga e cerveja! A música no jardim
ficou a cargo do grupo Marka, sendo que antes do
concerto a animação é garantida pela DJ Miss K.
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Agosto
Praia do Torel
A Praia do Torel realizou-se pelo segundo ano
consecutivo. Este ano a iniciativa contou com
uma área de lazer maior e mais agradável. Este
ano contou com a presença de muitas famílias de
fregueses que vinham diariamente à praia para um
banho de piscina ou de sol e comer uma bola de
Berlim. Contou ainda com a presença de algumas
colónias de férias de escolas da Freguesia.
A programação ao fim-de-semana consistia em
aulas fitness, escalada e cinema ao ar livre à noite.

Cinema no Torel
A Freguesia de Santo António recebeu novamente
um ciclo de cinema ao ar livre nas noites de sábado
dos meses de Agosto, no Jardim do Torel. “Cinema
no Verão” é o nome da iniciativa que levou o
cinema clássico para os jardins das Amoreiras a
partir das 21h30.
Dia 1 – Flash Gordon
Dia 8 – Lagoa Azul
Dia 15 – Splash – A Sereia
Dia 22 – Top Gun
Dia 29 – Goonies
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CULTURA E DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Verão Sénior
A) Praia Sénior
100 séniores da Freguesia de Santo António fizeram
uma semana de praia no Tamariz e almoço-convívio
na Casa de Comarca de Arganil (cinema e baile).

B) Férias Sénior
Cerca de 70 séniores da Freguesia de Santo
António passaram cinco dias em lagoa-Porches
no Resort BeLIVE Palmeiras Village, em regime de
tudo incluído. Em frente à praia e com animação
nocturna, “foram dias muito bem passados”, como
referiu uma das freguesas.
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Apoio logístico ao Festival Todos

Canto do Conto – Regresso ao
Futuro

Apoio logístico à Boa Vizinhança
na Campanha Troca de Manuais
Escolares

Regresso do Canto do Conto às suas sessões
mensais.

Até 25 de Setembro – TROCA DE MANUAIS
ESCOLARES – na Loja Boa Vizinhança Santo
António do Mercado do Rato.

Canto do Conto
ao fim da tarde

REgresso ao futuro
17 Setembro 17h30 > 2 anos

Apoio logístico ao Bairro das Artes

Filipa Veiga
Coordenação Cultura e Dinamização
do Espaço Público

Bairro das Artes – Artes Contemporânea – 17
Setembro – Inaugurações – Visitas Guiadas – Livros
- http://bairrodasartes.pt/ – A Freguesia de Santo
António foi Parceiro Institucional
Freguesia de Santo António
Bem no Coração de Lisboa
Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant'Anna
Largo de São Mamede, 7 1250-236 lisboa | 213928090 / biblioteca@jfsantoantonio.pt
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Parceria com o Teatro da
Cornucópia
HAMLET de William Shakespeare, na tradução de
Sophia de Mello Breyner Andresen está em cena no
Teatro da Cornucópia com descontos de 60% para
os fregueses de Santo António.

FeirAlegria
A FeirAlegria realizou-se, como habitualmente no
primeiro e terceiro fim-de-semana de cada mês.
Julho
4 e 5 – Praça da Alegria
18 e 19 – Praça da Alegria
Agosto
1 e 2 – Praça da Alegria
15 e 16 – Praça da Alegria
Setembro
5 e 6 – Avenida da Liberdade
19 e 20 – Praça da Alegria
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Reuniões Trimestrais
7 de Julho – Reunião com embaixada da Austrália e
os Militares
8 de Julho – Reunião com a Associação Salvador
17 de Julho – Recepção na Embaixada da Bélgica
14 de Julho – Entrevistas a Nadadores Salvadores
para a Praia do Torel
16 de Julho – Reunião na Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa – Projecto Bússola
21 de Julho – Entrevistas a Nadadores Salvadores
para a Praia do Torel
24 de Julho – Almoço com a Embaixada da
Austrália
23 de Setembro – Reunião com a comissão
organizadora da StreetFood
Filipa Veiga
Coordenação Cultura e Dinamização
do Espaço Público
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ACÇÃO SOCIAL
nte relatório é uma descrição sumária do trabalho
desenvolvido no decorrer do mês de Maio de 2014
pelo Departamento de Acção Social da Junta de
Freguesia de Santo António. Está dividido por temas/
acções.

DESPORTO
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Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de Julho
a Setembro de 2015 pelo Departamento Desporto da
Freguesia de Santo António.
Tendo em conta a importância da realização de
atividades desportivas, enquanto forma de dinamização
do espaço público e promoção de hábitos de vida
saudável, o desporto em parceria com a educação
tem vindo a desenvolver projetos desportivos para a
criação de escolas da Freguesia de Santo António,
nomeadamente a Escola de Futsal enquanto forma de
dinamização desportiva dos jovens de Santo António.
Durante os meses de Julho, Agosto e Setembro
as atividades e eventos desenvolvidas foram a
continuidade e consolidação do projeto “Escola de
Futsal”, as “Férias Grandes 2015”, a “Praia do Torel –
Escalada e aulas de fitness a “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.
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas nos termos da alínea v), do n.º1, do

artigo 16º, da Lei n.º 75/2013., o projeto “Escola
de Futsal”, durante os meses de Janeiro a Março tem
vindo a consolidar-se projetando-se agora uma nova
apresentação do projeto mais alargada ao nível do
concelho uma vez que na Freguesia o mesmo está
consolidado.

Projeto 1 - “Escola de Futsal”
O departamento de desporto estruturou e organizou a
criação de uma escola de Futsal na Freguesia.
No passado dia 2 de Julho teve lugar a última aula
da escola da época desportiva 2015. Até ao final
de Junho contabilizamos 18 inscrições efetivas tendo
sido distribuídas pelos horários da Escola que foram
organizados às segundas e quintas-feiras das 18:00 às
19:00 horas e aos Sábados das 10:30 às 11:30 horas.
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na termos da alínea j), do artigo 12º,
da Lei n.º 56/2012., foi realizado o projeto “Férias
Grandes 2015”, durante o mês de Junho, Julho e
Agosto.

Projeto 2- “Férias Grandes 2015”
O departamento de Desporto colaborou na realização
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DESPORTO
do programa Férias Grandes com atividades
desportivas para todos os participantes bem como a
coordenação dos monitores do referido programa.
Atividades:
Orientação (Caça ao Tesouro)
Jogos de Cooperação e Jogos Pré-desportivos
Futebol e Rugby de Praia
Raquetas
Jogos Tradicionais

Projeto 3 - “Praia do Torel”
O departamento de desporto realizou a atividade de
Escalda para crianças. Em parceria com o Holmes Place
Avenida, realizou também aulas de fitness.

Projeto 4 – Divulgação das Escolas
Desportivas Santo António
O departamento de desporto estruturou e organizou
a criação das seguintes escolas desportivas: Futsal,
Minibasquete e Ténis de Mesa.
Para a divulgação dos projetos junto dos jovens da
freguesia vai ser preparada uma visita às escolas da
Freguesia e nas escolas/colégios envolventes à mesma.
Foi também elaborado um plano de promoção das
Escolas no âmbito das freguesias vizinhas sendo que
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após o início do ano letivo escolar o Departamento
de Desporto irá realizar uma ação junto das várias
entidades de ensino de forma a promover os projetos e
trazer ainda mais crianças para as escolas desportivas.

Projeto 5 - “Escola de
Minibásquete”
O departamento de desporto estruturou e organizou a
criação de uma escola de Minibasquete na Freguesia.

Projeto 6 - "Torneio 35º Aniversário
do Grupo Desportivo OS LANCIAS ”
O Departamento de Desporto apoiou a organização
do Torneio de Futsal do G.D. Lâncias comemorativo do
35º aniversário daquela coletividade. Para além da
colaboração institucional ainda ofereceu a todos os
presentes uma t-shirt alusiva à competição que ficará
gravada na memória de todas as crianças participantes.

Projeto 7 - 1º Torneio de
MiniBasquete ”
O departamento de desporto estruturou e organizou o
1º Torneio de Minibasquete de Santo António.

O torneio realizou-se no dia 26 de Setembro no
Polidesportivo do Passadiço.

Reuniões
No dia 16 de Julho de 2015 o departamento de
desporto reuniu com a Empresa AFFSPORTS
Local – Sede da AFFSPORTS
Participantes: João Pedro Ferreira, Pedro Martins, Paulo
Franco e Sónia Jesus
Assunto: Proteções para o Polidesportivo do Passadiço.

Federação Pedro Miguel Moura.
Assunto: Centro de Formação de Ténis de Mesa de
Santo António.
No dia 12 de Agosto de 2015 o departamento do
desporto reuniu com o Grupo desportivo “Os Lâncias”.
Local – Pólo de Coração de Jesus.
Participantes: João Pedro Ferreira e José Manuel.
Assunto: Aniversário da coletividade.
João Ferreira
Coordenação Desporto

No dia 29 de Julho 2015 o departamento de desporto
reuniu com o Clube Futebol Unidos da Glória.
Local – Pólo Coração de Jesus
Participantes: João Pedro Ferreira, e a Direção do Clube
Futebol Unidos da Glória.
Assunto: Centro de Formação de Ténis de Mesa de
Santo António.
No dia 10 de Agosto de 2015 o departamento de
desporto reuniu com a Federação Portuguesa de Ténis
de Mesa
Local – Pólo Coração de Jesus
Participantes: João Pedro Ferreira, e o Presidente da
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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
Julho a Setembro de 2015 pelo Departamento de
Educação da Freguesia de Santo António.

Atividades nas Interrupções letivas
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro, nos termos da alínea c) e d) do n.º 2,
do artigo 7.º, do Anexo I, em que as freguesias
dispõem de atribuições nas áreas da educação e
ocupação de tempos livres, foram realizadas:
- Para apoiar e responder às necessidades das
famílias nas AAAF (Atividades de Animação
e Apoio à Família) e na CAF (Componente de
Apoio à Família) da EB1/JI Luísa Ducla Soares, na
interrupção letiva de verão (de dia 15 de Junho até
31 de Julho e de 1 de setembro a 15 setmbro) foram
realizadas diversas atividades, tais como, visitas,
passeios, praia, ateliers de expressões e culinária,
teatro, cinema, atividades desportivas, piscina;
- Para as férias de verão, a junta de freguesia,
realizou um programa de Ocupação de tempos
livres para crianças e jovens da freguesia para as
férias de verão, que decorreram desde 15 de junho
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até 7 de agosto, onde foram realizadas diversas
atividades, tais como, praia, piscina, atividades
desportivas, educação ambiental, ao ar livre, jogos
tradicionais, visitas a museus, Badoca Park;
- Envio de inquéritos de satisfação para os pais das
crianças/jovens que participaram na ocupação
Férias de Verão – Praia campo.

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) foi realizada:
- substituição de fechaduras;
- reparações de portas das salas;
- colocação tampas de sanitas;
- pintura;
- manutenção bancos do recreio;
- reparação janelas;
- reparação quadros de sala de aula;
- reparação de canalização nas casas de banho.

na EB1/JI S. José
- corte de ervas no recreio;
- reparação de autoclismos;
- reparação de canalização nas casas de banho;
- reparação de degrau.

Na EB1/JI Luísa Ducla Soares
Limpezas
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) e o) foi realizada, no mês de Agosto, a limpeza
geral nas 2 escolas (EB1/JI Luísa Ducla Soares e
EB1/JI S. José)

Reuniões / informações /
entrevistas
Foram realizadas as seguintes reuniões:
- Reunião com monitoras e coordenadora das
AAAF/CAF da EB1/Luísa Ducla Soares e o
departamento da educação da Junta de Freguesia;

- Reunião com coordenadora das AAAF/CAF
(Rita Côrte- Real) da EB1/JI Luísa Ducla Soares,
coordenadora da escola (Professora Vanda
Lourenço), coordenadora do agrupamento BaixaChiado (Maria Teresa Silva), educadora de
infância da escola (Sandra Nunes), departamento
de Educação da Junta (Carla Pereira Gomes e
Raquel Almeida) para fazer balanço das atividades
referente ao 3.º período e balanço geral;
- Reunião com Associação de Pais da EB1/JI S. José
para esclarecimentos/informações das AAAF/CAF;
- Reunião com a Associação Salus de Combate à
Obesidade desde a Infância para apresentar um
projeto para integrar nas escolas;
- Reunião com “Foco Musical – Educação e
cultura” para apresentação de uma proposta para
implementação de um programa de Expressão
Musical (Projeto Crescer com a música) para
integrar nas escolas;
- - Reunião com “Foco Musical – Educação e
cultura”, Departamento Educação da Junta e
Departamento de Educação da Câmara Municipal
de Lisboa, para apresentação de uma proposta
para implementação de um programa de Expressão

Musical (Projeto Crescer com a música) para
integrar nas escolas;
- Envio de inquéritos de satisfação para os pais das
crianças/jovens que participaram na ocupação
Férias de Verão – Praia campo.
- Receção, análise e resposta dos inquéritos de
satisfação enviados aos pais das crianças/jovens
que participaram na ocupação Férias de Verão –
Praia campo.

AAAF (Atividades de Animação
e apoio à Família) e CAF
(Componente de Apoio à Família)
na EB1/JI Luísa Ducla Soares
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)
e o) foi realizado:
- Análise e avaliação aos planos de atividades e
relatórios das AAAF/CAF;
- Elaboração de projeto para as AAAF/CAF para o
ano 2015/2016;
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- Entrevistas para contratação de monitora e
empregada de limpeza para as AAAF/CAF da
EB1/JI Luísa Ducla Soares.

Material diverso
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o
regime jurídico e as competências das autarquias
locais no art. 16º, nº1 alíneas mm) foi realizado:
- Entrega de Material de higiene e limpeza na EB1/
JI Luísa Ducla Soares e na EB1/JI S. José;
- Entrega de Material de desgaste para Jardim de
Infância e 1º ciclo na EB1/JI Luísa Ducla Soares e
na EB1/JI S. José;
- Entrega de Material de desgaste para as AAAF/
CAF da EB1/JI Luísa Ducla Soares;
- Entrega de “Kit de boas vindas” (material escolar)
aos alunos das escolas EB1/JI Luísa Ducla Soares e
EB1/JI S. José
Carla Pereira
Coordenadora Educação
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ESPAÇOS VERDES
E PATRIMÓNIO

Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
Julho a Setembro de 2015 pelo Departamento de
Espaços Verdes e Património da Freguesia de Santo
António.
A Freguesia tem sob a sua gestão um conjunto de
16 espaços verdes, totalizando uma área de 31,512
m2, cuja manutenção está entregue à Freguesia por
transferência de competências, efectivada a 10 de
Março de 2014.
A manutenção dos espaços verdes seguia,
anteriormente, um desenho adequado à cidade
e à gestão dos espaços da CML. Este facto levou
a uma diversidade de contratualizações que foi
gerida e analisada durante este trimestre de forma a
optimizar o funcionamento dos referidos serviços.

Espaços Verdes
AVENIDA DA LIBERDADE AVENIDA DA LIBERDADE
JARDIM ALFREDO KEIL (Praça da Alegria) PRAÇA
DA ALEGRIA
JARDIM DO TOREL RUA JÚLIO DE ANDRADE

JARDIM PERIFÉRICO À ESCOLA DE S. JOSÉ RUA
DO TELHAL
EB1 ( Nº 29 ) E JI S. JOSÉ RUA DO TELHAL,
JARDIM MARCELINO MESQUITA (Praça das
Amoreiras)
EB1 LUISA DUCLA SOARES ( Nº 37 ) E JI RUA DO
PASSADIÇO
TRAVESSA DO NORONHA TRAVESSA DO
NORONHA
RUA BRAANCAMP RUA BRAANCAMP
RUA BRAANCAMP - Coração de Jesus RUA
BRAANCAMP
RUA DAS AMOREIRAS RUA DAS AMOREIRAS
CANTEIRO NA RUA DAS AMOREIRAS RUA DAS
AMOREIRAS
RUA DE S. ANTÓNIO DA GLÓRIA/TRAVESSA DO
FALA-SÓ
LARGO DO ANDALUZ LARGO DO ANDALUZ
LARGO JEAN MONET LARGO JEAN MONET
JARDIM CAMILO CASTELO BRANCO AVENIDA
DUQUE DE LOULÉ
Nota: De forma adicional, a Freguesia mantém
sob a sua gestão, por parceria estabelecida e
com meios próprios, o espaço verde localizado no
Instituto Gama Pinto.

ESPAÇOS VERDES E PATRIMÓNIO
Projectos

- Identificação de zonas para plantações de relvados;

Gestão e manutenção de Espaços
Verdes

Intervenções no arvoredo inserido
nos Espaços Verdes

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

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

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

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

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

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

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

LICENCIAMENTO
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LICENCIAMENTO
Introdução

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

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

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

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

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

Apreciação
Foram submetidos e apreciados neste período
107 processos de Licenciamento Zero e 6
Pedidos de Ocupação Temporária de Espaço
Público. Concluído o processo de informação aos
comerciantes, é expectável uma redução no número

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · setembro de 2015

de pedidos de licenciamento zero.
A prevalência de processos que resultam
diretamente das visitas dos técnicos da Freguesia de
Santo António constituiu é quase total.
Tiago Lopes
Coordenação Licenciamento

ACÇÃO SOCIAL

LIMPEZA URBANA
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Introdução

- Serviços de deservamento dos passeios públicos;

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

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

Trabalho desenvolvido:

Serviços regulares de limpeza
urbana
- Serviços diários de varredura e lavagem de vias e
espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
- Serviços de recolha de papeleiras na área da
Freguesia;
- Serviços de manutenção de passeios públicos
através de sopro e aspiração de folhas;

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

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

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

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

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

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

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

Manutenção de calcetamento

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

Foi realizada a manutenção integral do
calcetamento dos seguintes arruamentos:

Foram executadas 50 intervenções reportadas na
Plataforma GOPI:

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

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

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

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

Julho

Actividades no período de Junho
a Agosto '15

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

Junho

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

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

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

Agosto

Próximas atividades

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

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

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

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

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

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

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

Realização de acções de formação subsequentes para
o Comércio a Retalho

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

Realização de uma acção destinada ao sector da
Hotelaria e Turismo

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

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

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