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Coordenação Geral
A Freguesia de Santo António quer ser uma referência entre as demais
freguesias da cidade de Lisboa e do país. Queremos ser um exemplo de
organização e cooperação entre os nossos colaboradores. Queremos
que deste trabalho de equipa resultem projectos e programas de sucesso,
que tragam mais qualidade de vida e prosperidade aos nossos fregueses.
Queremos tornar a nossa freguesia cada vez mais actrativa e competente
em receber visitantes.
Em todas as áreas tentamos fazer mais e melhor. Mais para que a
Freguesia disponibilize mais serviços, acções e iniciativas aos nossos
fregueses e a quem nos visita. Melhor porque queremos que aqueles que
servimos se orgulhem da sua Freguesia e da equipa que todos os dias
trabalha para eles.
Por isso, continuamos a tratar do nosso espaço e a requalificar as nossas
infraestruturas, a apoiar a cultura e a realização de eventos enriquecedores
para a comunidade e a cidade, a promover a saúde e o desporto entre os
nossos fregueses, e a apoiar os mais sós, desfavorecidos e todos aqueles
que nos solicitam ajuda e acompanhamento.
Ao longo destes três meses, consolidámos a nossa equipa e procurámos
responder às necessidades de Santo António, com a proximidade que nos
caracteriza e de que somos adeptos.
Não nos contentamos em fazer o que se espera de nós, fazer mais e
melhor. Foi isso a que nos propusemos, é isso que estamos a fazer.
Um Ano, por Santo António, pelas Pessoas
Desejo a todos Boas Festas
Vasco Morgado Jr – Dezembro 2014
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COORDENAÇÃO GERAL
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido pela Coordenação Geral,
no decorrer dos meses de Outubro a Dezembro de
2014.
A Coordenação Geral promove a cooperação
entre as diversas unidades funcionais da Freguesia,
realizando a gestão de processos comuns ou
transversais ao seu funcionamento e organização,
nomeadamente no que diz respeito à reorganização
interna, e as que resultam da agregação de
freguesias e da transferência de competências.

Coordenação de serviços
- Estruturação do Gabinete de Gestão de
Intervenções e Apoio ao Freguês, com gestão
do GOPI (Plataforma de Gestão de Pedidos de
Intervenção da CML) e coordenação dos diferentes
serviços de Intervenção e Manutenção, Limpeza
Urbana e Espaços Verdes;
- Coordenação com os serviços de
aprovisionamento para diagnóstico das
necessidades materiais, como equipamento,
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economato e outros bens necessários ao
funcionamento dos serviços da Freguesia;
- Coordenação de serviços para a participação
de colaboradores em formações da ANAFRE
e CML, dirigidas a funcionários das Juntas de
Freguesia, no âmbito do processo de modernização
administrativa;
- No âmbito da modernização administrativa e da
estruturação dos serviços, foi iniciado um processo
de diagnóstico do parque informático e software
para identificar as necessidades de atualização;
- Monitorização de pedidos de intervenção e das
respostas das diferentes equipas;
- Coordenação com os serviços competentes para
informação de situações de alerta meteorológico
e necessidade de estabelecimento de equipas de
prevenção;
- Implementação nos serviços de Atendimento, após
deliberação da Assembleia de Freguesia, da nova
tabela de taxas de serviços administrativos e registo
e licenciamento de cães e gatos;

- Apoio e acompanhamento, junto dos diversos
serviços, da implementação das deliberações e
orientações de trabalho do Executivo.

Reorganização Administrativa
- Acompanhamento do processo de pedidos
de transferência de colaboradores e respetiva
integração;
- Acompanhamento da formalização de cessão de
posição contratual dos contratos transferidos após
assinatura do Auto de Efetivação de Transferência
de Competências de 10 de Março;
- Realização de entrevistas a colaboradores da
bolsa de voluntários da CML e outros, no âmbito
da implementação do processo de transferência de
competências;

Núcleo Criativo
- Apoio ao desenvolvimento de projetos na
área da Freguesia e/ou com a participação de
fregueses de Santo António, em atividades das
entidades que fazem parte do Núcleo Criativo da
Freguesia de Santo António. No presente trimestre,

o apoio prestado pela Freguesia centrou-se no
apoio logístico, coordenação com os serviços da
Freguesia para a divulgação de entidades e serviços
prestados, como as Massagens e Reiki, cursos de
formação e feiras da ONG – Dress for Sucess,
seminários e formação da Associação Check-IN –
Oportunidades Europeias para Jovens, serviços de
Psicologia Infantil e do Adolescente da InPsicologia,
entre outras;

- Gestão do processo de passagem para as
novas instalações, através de diagnóstico e
acompanhamento a nível de obras, equipamentos
administrativo, comunicações, estrutura de rede,
entre outras.
Filipa Mendes
Coordenação Geral

No presente trimestre foi também estabelecido uma
acção com o objetivo de promover a cooperação
interna entre entidades do Núcleo Criativo e
projectos desenvolvidos pela Freguesia, fomentando
parcerias.

Outros
- Reunião com a Direção Municipal de Proteção
Civil e Socorro da CML, para análise e avaliação
de procedimentos e meios de resposta da Freguesia
a situações de emergência;
- Acompanhamento de candidatura a programas
de estágio “Emprego Jovem Ativo”, IEFP e
Agrupamento de Escolas Baixa – Chiado;
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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.

ACÇÃO SOCIAL
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ACÇÃO SOCIAL
O presente relatório consiste numa descrição
sumária do trabalho desenvolvido no decorrer do
trimestre – Outubro, Novembro e Dezembro – de
2014, pelo Departamento de Acção Social da Junta
de Freguesia de Santo António.
Encontra-se dividido por temas/acções, sendo
que no Departamento de Acção Social encontramse arquivados todos os documentos e processos
relativos aos assuntos citados, ao dispor de consulta
do Executivo.

Vassouras & Companhia
O programa conta com a participação de 28
colaboradores que prestam apoio a um total
de 72 agregados familiares. Os tipos de apoio
prestados são: higiene da casa, higiene pessoal,
acompanhamento na aquisição de bens e serviços
(medicamentos, compras), acompanhamento e
transporte a consultas médicas e na realização
de exames, entrega no domicílio de refeições
confecionadas pelo refeitório do Centro Social Laura
Alves, acompanhamento a passeios, sendo dada
resposta também em casos de solicitações pontuais
relativas às condições de habitabilidade, tais
como pequenas reparações. Durante este trimestre
providenciou-se fardamento e calçado adequado

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · Dezembro de 2014

para todos os colaboradores deste Programa.

Comissão de Protecção Crianças e
Jovens Lisboa Centro (CPCJ-Lisboa
Centro)
Estivemos presentes nas reuniões da Comissão
Alargada da CPCJ - Lisboa Centro no dia 30 de
Outubro e 27 de Novembro. Integrámos o Grupo da
PSP constituído pelas seguintes entidades: 1ª Divisão
da PSP de Lisboa, as Juntas de Freguesia de Arroios,
Misericórdia, Santo António, Santa Maria Maior, o
Instituto de Apoio à Criança (IAC) e a Associação
Juvenil Transformers; e no âmbito do “Projecto 100
Rótulos” participámos em 4 acções nocturnas. No
dia 15 de Novembro, participámos na organização
do Evento Lúdico Desportivo – HERÓIS EM TODA
A PARTE – que, à semelhança dos dois anos
anteriores, promoveu o convívio e enriqueceu
as relações entre os Jovens, Agentes Policiais,
Técnicos da CPCJ e das Instituições com Intervenção
em matéria de Infância e Juventude, através da
participação conjunta em jogos divertidos.

Reuniões
Realizámos diversas reuniões com várias entidades
parceiras para articulação e fazer o ponto de
situação dos casos que apoiamos. Destacamos as
reuniões com a PSP na pessoa da Subcomissária
Aurora Dantier, Chefe António Lobo, Subcomissário
Tiago Miranda;
Santa Casa de Misericórdia de Lisboa (SCML) na
pessoa da Dr.ª Etelvina Amoroso - Directora da
UDIP Sul; com a Directora 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 Projecto EntrAjuda; Dr. Rui
Elbling da Associação DarIacordar; Prof. Dr. Carlos
Poiares e Jorge Paixão da Costa da Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias;
Dr.ª Sofia Viana e Mariana Oliveira da Junta de
Freguesia da Misericórdia;
Dr.ª Mónica Nabais da Junta de Freguesia de Santa
Maria Maior e Dr.ª Joana Clemente da Junta de

Freguesia de Arroios;
Dr. Jorge Penedo do Centro Hospitalar de Lisboa.

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 78 atendimentos.

Fundo de Europeu de Apoio a
Carenciados (FEAC 2014)
No âmbito do Programa FEAC 2014, enquanto
entidade Mediadora e Beneficiária, terminámos
no mês de Outubro, a 1ª Fase das entregas dos
produtos (massa esparguete, cotovelo, pevide,
Bolacha Maria, tostas, cereal de pequeno-almoço,
arroz carolino, manteiga, queijo em barra, atum em
óleo, feijão enlatado encarnado, grão enlatado,
tomate pelado, óleo, azeite, Leite UHT meio gordo
e papa farinha láctea, açúcar e salsichas) que
recebemos da nossa interlocutora do Instituto de
Segurança Social – Centro Distrital Lisboa a Lista
de Beneficiários – vertente Mediadora – constituída
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por 67 famílias, totalizando 113 beneficiários.

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.
No mês de Novembro iniciou o estágio curricular,
no âmbito do Mestrado em Psicologia Forense e
da Exclusão Social da Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias, o aluno Frederico
Ferraz.

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 15 visitas domiciliárias,
baseadas nas sinalizações recebidas pelo
Recenseamento Geriátrica da Freguesia de Santo
António.
Realizámos 18 visitas solicitadas pelos próprios
no sentido de perceber a resposta adequada à
problemática sinalizada.
Realizámos 3 visita de acompanhamento à
intervenção da Protecção Civil da Câmara
Municipal de Lisboa a habitações sitas na Freguesia.

Trabalho a Favor da Comunidade
– Direcção Geral de Reinserção
Social e Serviços Prisionais

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

Em parceira com a Direcção Geral de Reinserção

No âmbito da parceria estabelecida com o Pingo
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Doce, SA continuámos com a distribuição de
alimentos a 87 famílias. Essa distribuição realizase semanalmente às quartas-feiras (Pólo de São
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 donativos alimentares,
tais como sopa, refeições confeccionadas,
sobremesas e pão.

Cheques Veterinários
Em parceria com a Ordem dos Médicos Veterinários
continuámos com a implementação do projeto piloto
Veterinários para a sociedade - vet solidário
-, tendo sido atribuídos, a famílias carenciadas da
Freguesia, até ao momento 40 Cheques Veterinários
e 6 Cheques Veterinários Esterilização.

AULAS DE BALLET
Implementámos as aulas de Ballet para crianças
dos 4 aos 14 anos. Essas aulas funcionam

semanalmente, no salão dos Bombeiros Voluntários
da Ajuda, às segundas-feiras das 18:30H às 19:30h
e às sextas-feiras das 18H às 19H. Até ao momento
frequentam estas aulas 16 crianças.

AULAS DE VIOLA
Organizámos aulas de viola dirigidas a toda a
população da Freguesia. Funcionam no Centro Social
Laura Alves, às terças e quartas-feiras das 18H às 19H,
e são frequentadas por 15 alunos com idades entre os 4
e os 47 Anos.

Outros
Participação no almoço organizado pelo
Centro Paroquial de São Mamede no dia 3 de
Outubro;
Organização e parceria do I Encontro Saúde
Mental em Santo António no dia 10 de Outubro
na Praça da Alegria;
Participação na Formação Media Training –
Posturas comunicacionais organizada pela
Freguesia de Santo António, realizada no dia 29 de
Outubro no Centro Social Laura Alves; Participação

nas Reuniões do Comissariado Municipal
de Combate ao Desperdício Alimentar
organizada pela Câmara Municipal de Lisboa;
Organização e dinamização das Reuniões do
Grupo de Parceiros da Freguesia de Santo
António (29 de Outubro e 27 de Novembro),
no Centro Social Laura Alves e no Centro de Dia
Coração de Jesus e São José, que contou com a
presença de representantes das seguintes entidades
parceiras: PSP - 22ª Esquadra e 4ª Esquadra;
SCML - UDIP TEJO; SCML - CAI S. José; SCML Centro de Dia Coração Jesus/ São José; SCML
- Acolhimento Social Centro Social e Paroquial
de São Mamede; Centro de Emprego do Conde
Redondo; Centro de Saúde de Sta. Quitéria e Sete
Rios. Este grupo de parceiros constituído pelos
diferentes agentes locais com intervenção no
território da Freguesia de Santo António permite
articular e congregar esforços comuns, dinamizar e
articular as parcerias, levando a uma apreciação
e análise dos problemas e das propostas de
solução, fomentando uma consciência coletiva
dos problemas sociais da Freguesia e contribuindo
para a activação dos meios e agentes de resposta
e optimização dos meios existentes. De uma forma
integrada, participada e não burocrática, entre
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todos, partimos de uma consciência colectiva e
responsável dos diferentes problemas existentes
na Freguesia e com uma planificação integrada
da avaliação e implementação das boas práticas
instituídas até agora, o que permitirá desenvolver
acções colectivas de circulação de informação
relativa aos problemas sociais existentes na
freguesia.

15H00—Boas vindas

14H00—Recepção dos convidados

15H45— Mobilidade com arcos—
Junta Freguesia Misericórdia

15H15—Teatro—Associação GIRA—
Junta Freguesia Santo António

16H00—Actuação de Cavaquinhos—
Junta Freguesia Arroios

15H30– Cantares Alentejanos—
Universidade Sénior de Santo António
de Lisboa—Junta Freguesia Santo António

16H30—Coro dos idosos de Santa
Maria Maior—Junta Freguesia Santa
Maria Maior
17H00—Encerramento e entrega de
lanches

10 DEZEMBRO—14H00
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL
CORAÇÃO DE JESUS
ORGANIZAÇÃO:

Participação e organização da Festa de Natal
do MIPP (Modelo Integrado de Policiamento de
Proximidade) da PSP da 1ª Divisão, realizada
no dia 10 de Dezembro, com a participação dos
séniores das Freguesias de Arroios, Misericórdia,
Santa Maria Maior e Santo António. A Universidade
Sénior de Santo António esteve presente com o
Grupo de cantares Alentejanos e a Associação Gira
dinamizou uma peça de teatro.
Participámos no Passeio Sénior a Évora (3 de
Dezembro).
Distribuição de 350 Cabazes de Natal no dia 20
de Dezembro (conforme cartaz Anexo). Este ano o
cabaz foi constituído por produtos alimentares, de
higiene e de limpeza.

APOIO DE:
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Elaborámos o Plano de Acção do
Departamento de Acção Social para o
ano 2015 e o Projecto Espaço Júlia – RIAV
(Resposta Integrada de Apoio à Vítima).
Inês Carrolo
Coordenação Acção Social

I Encontro Saúde Mental em Santo António
13
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CULTURA E DINAMIZAÇÃO
DO ESPAÇO PÚBLICO
Aperitivo
Durante os meses de Setembro e Outubro todas as
5as feiras na Praça da Alegria a Freguesia apoiou
o “Aperitivo” Sessão de DJ com degustação de
bebidas, com a finalidade de dinamizar o Jardim da
Freguesia.

Parada de automóveis antigos
A 1ª parada de carros antigos na Av da liberdade
teve o apoio da Freguesia de Santo António.
Durante todo o domingo as famílias desfrutaram de
inúmeros carros que normalmente não passeiam na
Avenida da Liberdade.

1 encontro de ostomizados
Organizado pelo Hospital dos capuchos e com o
apoio da Freguesia, durante o dia 18 de Outubro
no anfiteatro da igreja do Coração de Jesus, falouse de experiências, problemas e testemunhos na
primeira pessoa

Matiné dançante
O Salão dos Bombeiros Voluntários foi novamente
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Freguesia de Santo António convida

Matiné Dançante
22
Nov
das 15h às 19h

ENTRADA
GRATUITA

Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários Lisbonenses
Rua Camilo Castelo Branco Nº 33/37

o cenário para tarde dançante em Outubro. Em
companhia dos mais velhos, foi uma tarde divertida.

Matiné dançante
No dia 22 de Novembro tornamos a juntar os
Fregueses para mais uma tarde dançante, cheia de
música e animação.

Memórias de Lisboa no Jardim do
Torel
Para comemorar os 259 anos do Terramoto de
Lisboa, a freguesia e as produções Contrapalco
usaram o jardim do Torel como cenário para
algumas situações pitorescas após o Terramoto.
Foi um fim de semana de interecção com o público,
com muita brincadeira e ensinamento.

Magusto da Boa Vizinhança
No dia 8 de Novembro apoiamos o magusto
organizado pela Boa Vizinhança para angariação
de dinheiro para o Reefood de santo António.

Natal na Rua Castilho
Mais uma vez a Freguesia apoiou o Comércio,
durante o dia 29 de Novembro, as famílias
passearam na Rua Castilho, transformada num circo
de rua. Aqui tivemos presente as pipocas, algodão

doce, malabaristas e muita cor.

17

CULTURA E DINAMIZAÇÃO
DO ESPAÇO PÚBLICO
Inauguração da iluminação de
Natal

Inauguração

ILUMINAÇÕES DE NATAL
da Freguesia de Santo António

28 de Novembro - 19h
Rua de Santa Marta
(cruzamento com a Rua Barata Salgueiro)

Venha beber um
chocolate quente connosco

Não se tem memória da última vez em que a Rua de
Santa Marta, Rua de São José e Praça da Alegria
foram decoradas com luzes de natal. O Largo de S.
Mamede e Rua da Escola Politécnica também teve
decoração, à imagem de outros anos.

Passeio a Évora
Mais uma vez a freguesia de Santo António
proporcionou um passeio cheio de alegria. Desta
vez foi escolhida a cidade de Évora , Portel e
Reguengos de Monsaraz. Foi um passeio convívio
com 150 participantes de toda a Freguesia.

No dia 28 de Novembro fizemos uma pequena
reunião na Rua De Santa Marta com fregueses
e comerciantes, onde as músicas de Natal e o
chocolate quente deram as boas vindas pela mão
do Sr. Presidente às iluminações de Natal.

PASSEIO

SÉNIOR

Festa da Escola Politécnica
Nos Fins de semana de Dezembro a Rua da escola
Politécnica tem um autocarro decorado, aqui faz-se
passeios para ver as iluminações de Natal. Com
este apoio, a Freguesia de santo António promove
o comércio de proximidade, dando a conhecer a
oferta comercial neste zona da Freguesia. A entrada
e saída para o autocarro de dois andares é na R. da
Escola Politécnica.

ÉVORA
Programa
8h00 - Encontro no Pólo de São Mamede
(para os incritos em São Mamede)
8h30 - Encontro em frente ao Teatro Tivoli
(para os inscritos nos Pólos de Coração
de Jesus e São José)
Visita a Évora
Pavihão da Bolota
Almoço
São Pedro do Corval
Vila Medieval de Monsaraz
17h00 - Regresso a Lisboa

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

ATENDIMENTO SÃO MAMEDE
Largo de São Mamede, n.º 7 | 1250-236 Lisboa
Tel: (+ 351) 213 928 090 | Fax: (+ 351) 213 928 099
ATENDIMENTO CORAÇÃO JESUS
Rua Luciano Cordeiro, 16 - r/c Esq. | 1150-215 Lisboa
Tel: (+ 351) 213 563 140 | Fax: (+ 351) 213 555 450

3 DEZ
3€

Tudo incluido

jfsa_vila_alegria_flyerA6_011214.pdf
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Villa Alegria
A Praça da Alegria, transformou-se numa vila de
Natal, de 11 a 24 de Dezembro.
A Vila Alegria, que se parece igual a muitas outras,
na realidade, não o é. O Pai Natal – desceu a
Avenida da Liberdade até à Praça da Alegria, com
os seus ajudantes, às 11h no dia 11 – é que vai
recebe os presentes, até mesmo de quem se portou
menos bem durante o ano, porque nesta vila o
importante é ajudar.
A Freguesia de Santo António quis proporcionar um
Natal mais divertido e dinâmico a todas as crianças
que por aqui passem, principalmente as da nossa
Freguesia –, mas também ensinar-lhes que, mesmo
e principalmente no Natal, devemos não só pedir,
mas, mais importante, dar.
Para entrar na Vila Alegria, as crianças oferecem
presentes ao Pai Natal, para depois este dar
a outras crianças como elas, mas com menos
possibilidades.
No Jardim Alfredo Keil, na Praça da Alegria, a
Freguesia de Santo António recebe brinquedos
novos ou em boas condições para depois entregar
a crianças carenciadas, relembrando os principais

valores desta quadra e transmitindo-os aos mais
novos.
Na Vila Alegria há pinturas faciais, passeios de
pónei, uma casa do Pai Natal, jogos medievais,
pipocas e algodão doce.
Bem no coração de Lisboa, num dos mais antigos
jardins da cidade, o Natal revela toda a sua
essência para relembrar a importância de dar e
receber, da partilha e da solidariedade.
Com este projecto o departamento de cultura quis
o melhor de dois mundos, dar o divertimento, e a
consciência de solidariedade às nossas crianças
e, ao mesmo tempo dar também alegria a outras
crianças que nem sempre conseguem ter o melhor
Natal

Festas das escolas
Nas festas de Natal das escolas básicas 29 e
Ducla Soares o departamento deu o seu apoio à
coordenação da Educação para que as Festas das
nossas escolas sejam as mais lindas como sempre.
Teatro e festa de Natal para as escolas da Freguesia
No dia 17 a Freguesia convidou todos os alunos
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das escolas básicas da Freguesia para ma tarde
de teatro. As crianças foram ver ao auditório do
Coração de Jesus “A menina do Mar”, tiveram
pipocas à entrada do teatro e, quando terminou
todas levaram Um Balão oferecido pela freguesia.

Almoço convívio para os
funcionários da Freguesia
Dia 19 de dezembro é o dia escolhido para o
almoço de Natal dos funcionários e colaboradores
da Freguesia de Santo António. Uma maneira de
todos estarmos juntos nesta época de Natal, após o
almoço há animação para todos.

Biblioteca
Em Outubro fizemos o lançamento do livro “ A
história de um menino”uma história tocante sobre um
menino e a sua mãe.
O Canto do conto de Outubro este presente na
Biblioteca com o livro”as preocupações de Billie”,
uma história tradicional da Guatemala. Depois da
leitura, as crianças fizeram bonecos tradicionais com
a a ajuda dos seus pais.

Lançamento do Livro
de MARTA CARINHAS

Canto do Conto ao fim da tarde

23 de Outubro
às 18h30

AS PREOCUPAÇÕES DO BILLY

na Biblioteca Arquitecto
Cosmelli Sant'Anna
“Uma criança.
Um menino.
Um jovem.
A morte da mãe
e o segredo
guardado
alteraram a vida
do Nuno.
“A esperança é a
última a morrer”
e o Nuno nunca
deixou de
acreditar.”

27 de Outubro | 17h30 | > 2 anos
Inscrições limitadas
Freguesia de Santo António
Bem no Coração de Lisboa

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

Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant'Anna
Largo de São Mamede, 7 1250-236 lisboa | 213928090 / biblioteca@jfsantoantonio.pt
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O Canto do conto de Novembro este presente na
Biblioteca com o livro “O Sr. Folha”, uma história
ideal de Outono. Depois da leitura, as crianças
actividades manuais sobre o livro.
Para Dezembro o canto do conto leva à biblioteca
da Freguesia o conto Inglês “ The snowman”uma
bela história de Natal , depois da leitura foram feitos
trabalhos sobre a história.

Canto do Conto
ao fim da tarde

Neste trimestre o canto do conto abriu as suas
fronteiras e foi também aos jardins de infância da
Nossa freguesia.

de Lois Ehlert
“O Sr. folha costumava viver ao pé de
minha casa, numa pilha de folhas. Mas
naquele dia, houve muito vento e as
folhas espalharam-se pelo chão...”.

FeirAlegria
A Feira urbana da Praça da Alegria continua a
dinamizar aquele espaço nos 1 e 3 fins de semana
do mês.

21 Novembro
17h30
> 2 anos

Inscrições limitadas
Freguesia de Santo António
Bem no Coração de Lisboa

No fim de semana de Novembro as Memórias de
Lisboa estiveram juntamente com a FeirAlegria a
alegrar o Jardim Alfredo Keil.

Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant'Anna
Largo de São Mamede, 7 1250-236 lisboa | 213928090 / biblioteca@jfsantoantonio.pt

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.
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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
23

DESPORTO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
Outubro a Dezembro de 2014 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 de 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 Outubro, Novembro e Dezembro,
as atividades e eventos desenvolvidas foram a “Escola
de Futsal” e a “Requalificação do Passadiço”.
Com isso, passamos a apresentar as atividades
desenvolvidas pelo Desporto durante esse período.
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na termos da alínea v), do n.º1, do artigo
16º, da Lei n.º 75/2013, foi realizado o projeto “Escola
de Futsal”, durante o mês de Outubro, tendo a sua
apresentação sido realizada nas duas escolas primárias
da freguesia.
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Andebol, Basquete e Ténis.
Esta renovação surge na sequência dos projetos
das escolas da Freguesia e também da necessidade
de dotar as mesmas de um espaço desportivo de
qualidade para as suas aulas.
Pretendemos ainda com esta renovação dotar os
fregueses de um espaço de excelência para a prática
desportiva de várias modalidades.

Reuniões
No dia 17 de Outubro, o Departamento de Desporto
reuniu com o Clube Desportivo Escolar de Camões.
Local – Pólo São Mamede
Participantes: João Pedro Ferreira, Hélder Ferreira
Assunto: Apoio à divulgação das atividades do clube
No dia 4 de Novembro, o Departamento de Desporto
reuniu com a Associação de Ciclismo de Lisboa
Locais – Sede da Associação de Ciclismo de Lisboa
Participantes: João Pedro Ferreira, Dr. José Soares e
Paulo Belo

Projecto 1 - “Escola de Futsal”
O Departamento de Desporto estruturou e organizou a
criação de uma escola de Futsal na Freguesia.
Para a divulgação do projeto junto dos jovens da
Freguesia, foi preparada e executada uma visita às
duas escolas básicas, S. José e Ducla Soares, nos dias
22 e 23 de Outubro, tendo o responsável do projeto
explicado a todas as turmas como se desenvolve
a atividade na escola e incentivado a prática da
modalidade.

Assunto: Parceria na organização da 4ª prova InterRegional de Ciclismo para jovens
No dia 10 de Novembro de 2014, o Departamento do
Desporto reuniu com a empresa AFFSPORTS
Local – Sede da AFFSPORTS
Participantes: João Pedro Ferreira e José Florêncio
Assunto: Renovação do Passadiço

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 “Renovação do
Passadiço”, durante o mês de Dezembro.

No dia 28 de Novembro de 2014, o Departamento do
Desporto reuniu com o clube ALPA

Projecto 2 - “Renovação do
Passadiço”

Participantes: João Pedro Ferreira e José Mourato

O Departamento de Desporto elaborou um projeto de
renovação do Pequeno Campo de Jogos do Passadiço.
Tendo em conta que o anterior estado e conservação do
piso e restantes materiais já não permitia uma utilização
regular do espaço, decidiu este Departamento renovar
todo o piso do Passadiço e dotá-lo ainda de materiais
para a prática de outras modalidades como Futsal,

Local – Pólo de São Mamede

Assunto: Projeto Fun&Bol e Criação de um Núcleo de
Andebol para os alunos da Escola de S. José
João Pedro Ferreira
Coordenação Desporto
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EDUCAÇÃO
Hip-Hop - Praia do Torel
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EDUCAÇÃO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
Outubro a Dezembro de 2014 pelo Departamento
de Educação da Freguesia de Santo António.
De acordo com as diversas competências
delegadas à Junta de Freguesia de Santo António,
o departamento de Educação realizou: atividades
para crianças e jovens no período das interrupções
letivas do Natal, tanto com as crianças da CAF
da EB1/JI Luísa Ducla Soares como para todas as
crianças e jovens da freguesia; manutenções na
EB1/JI Luísa Ducla Soares e na EB1/JI S. José;
entrega de materiais nas escolas; instalações de
computadores nas duas escolas; workshops para as
escolas e para as crianças da Freguesia; apoio no
S. Martinho e na festa de natal de ambas as escolas
e diversas reuniões e entrevistas.

Requalificação / manutenção nas
escolas
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),
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o) e ii), durante os meses de Outubro, Novembro e
Dezembro foram realizadas diversas manutenções
nas escolas da Freguesia:
- Pintura e manutenção de portas das salas de aula na
EB1/JI S. José;
- Substituição de fechaduras de portas das salas de
aula na EB1/JI S. José;
- Substituição lâmpadas de retroprojetores de salas de
aula na EB1/JI S. José;
- Finalização da Instalação de gás na cozinha da
EB1/JI S. José;
- Manutenção dos alarmes na EB1/JI Luísa Ducla
Soares e EB1/JI S. José;
- Reparação do equipamento infantil da EB1/JI S. José.
- Substituição de vidro partido na sala do Jardim de
Infância da EB1/JI S. José;
- Limpeza de janelas das salas de aula da EB1/JI S.
José;
- Pedido de orçamentos para manutenção/reparação
de teto de sala na EB1/S.José;

- Limpeza de sarjetas na EB1/JI Luísa Ducla Soares;
- Pedidos de Orçamentos para reparação das paredes
e teto que apresentam infiltrações na EB1/JI Luísa
Ducla Soares;
- Pedido de orçamento para a instalação de rede
estruturada para que se possa instalar internet em
ambas as escolas.

Ateliês
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), apoiámos
atividades de natureza cultural. Visto a freguesia
ter duas escolas básicas,com cerca de 30 crianças
no Jardim de Infância e o Centro Paroquial Nossa
Senhora da Encarnação ter cerca de 80% de
crianças da freguesia de Santo António, foi
desenvolvido:
		
- 1 workshop por mês (Outubro, Novembro e
Dezembro) na EB1/JI Luísa Ducla Soares, na EB1/JI
S. José e no Centro Paroquial Nossa Senhora.
Neste workshop participaram 2 monitoras que se

deslocaram à EB1/JI S. José, à EB1/JI Luísa Ducla
Soares e ao Centro Paroquial, 1 vez por mês para
fazer a leitura de uma história.
Depois, essa história foi trabalhada pelas crianças
utilizando diversos materiais (reciclagem, pinturas,
recortes e colagens, desenho, etc).

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 de Material de higiene e limpeza na EB1/
JI Luísa Ducla Soares e na EB1/JI S. José;
- Entrega de KIT primeiros socorros na EB1/JI Luísa
Ducla Soares e na EB1/JI S. José;
- Entrega de material de desgaste e secretaria para
1º ciclo e Jardim de Infância na EB1/JI Luísa
Ducla Soares e EB1/JI S. José e CAF (Componente
de Apoio à Família) da EB1/JI Luísa Ducla
Soares;
- Entrega de tapete infantil para a sala da CAF na
EB1/JI Luísa Ducla Soares;

- Entrega de material didático para a festa de Natal
para o Jardim de Infância na EB1/JI Luísa Ducla
Soares e AAAF (Atividades de Animação de Apoio
à Família) e CAF (Componente de Apoio à Família)
da EB1/JI Luísa Ducla Soares.

Reuniões/entrevistas
Realização de reuniões de trabalho no âmbito
das competências coordenadas pelo pelouro da
Educação:
- Foi realizada uma reunião por mês (Outubro,
Novembro e Dezembro) com o diretor do
agrupamento Baixa-Chiado, o professor João Paulo
Leonardo, para clarificar situações, analisar o ponto
de situação de necessidades das escolas;
- Foi realizada uma reunião, em Outubro, com
a coordenadora do Jardim de Infância do
agrupamento Baixa-Chiado para entrega definitiva
do projeto de atividades para as AAAF da EB1/JI
Luísa Ducla Soares;
- Foi realizada uma reunião, em Outubro, com uma
mãe de um aluno da EB1/JI Luísa Ducla Soares
para constituir futura Associação de Pais;
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- Foram feitas entrevistas, nos meses de Outubro
e Novembro, para 1 monitor/a das AAAF e 1
monitor/a da CAF da EB1/Luísa Ducla Soares;

escolas (EB1/JI Luísa Ducla Soares e EB1/JI S. José)
com oferta de:
- 9 computadores na EB1/JI S. José;

- Realizou-se uma reunião por mês (Outubro,
Novembro e Dezembro) com a equipa das AAAF
e da CAF da EB1/JI Luísa Ducla Soares para
elaboração de planos de atividades mensal;
- Realizou-se uma reunião por mês (Outubro,
Novembro e Dezembro) para elaboração de
relatórios mensais das AAAF e da CAF da EB1/JI
Luísa Ducla Soares;
- Foram feitos vários contactos e reuniões para a
elaboração de uma planificação de atividades de
ocupação de Férias de Natal para crianças/jovens
da freguesia.

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 alinea v), a Junta apoiou as
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- 5 computadores na EB1/JI Luísa Ducla Soares;
- Castanhas, assador, carvão e sumo para que
todas as crianças festejassem o S. Martinho;
- Espaço para a realização das Festas de Natal;
- Presentes de Natal para as crianças;
- Uma peça de teatro “A Menina do Mar”.

Ocupação de tempos Livres nas
Férias do Natal das crianças
e jovens da Freguesia
Muitas crianças e jovens, durante as interrupções
letivas, não têm onde ficar. Deste modo, a Junta de
Freguesia de Santo António, promoveu um conjunto
de atividades de lazer, durante esse período, para
responder às necessidades das famílias.

Assim, durante o mês de Novembro e Dezembro, foi
realizado o projeto “Férias de Natal – Ocupação
de tempos livres”, para as crianças e jovens da
freguesia, dos 4 aos 14 anos.
Neste projeto:
- Elaborou-se um cartaz publicitário da ocupação
de tempos livres;
- Elaborou-se uma planificação de atividades
durante 10 dias para as Férias do Natal;
- Fizeram-se vários contactos e pedidos de
orçamentos para marcação de atividades e passeios
(teatro, cinema, visitas a museus e a fábricas, parque
de diversões, quinta pedagógica, “Vila Natal”,
ateliês);
- Alugou-se 1 autocarro para as deslocações das
crianças;
- Fizeram-se contratação de monitores;

- Contratou-se uma equipa de catering para a
alimentação (almoço e lanche).
Carla Pereira
Coordenação Educação

FÉRIAS

NATAL
Ocupação de tempos livres

dos 4 aos 14 anos
das 9h às 17h30
cinema
passeios/visitas
teatro
ateliers
Inscrições até 17 de Novembro
Inscrições e informações nos Pólos da Freguesia
Freguesia de Santo António
Bem no Coração de Lisboa

- Alugou-se um espaço dos Bombeiros para que as
crianças pudessem almoçar, lanchar e também fazer
atividades de dança e representação;

SEDE:
Calçada do Moinho de Vento nº3 | 1169-114 Lisboa
Tel: (+ 351) 218 855 230 | Fax: (+ 351) 218 855 239
Email: info@jfsantoantonio.pt
www.jfsantoantonio.pt
/FreguesiaSantoAntonioLisboa

ATENDIMENTO SÃO MAMEDE
Largo de São Mamede, n.º 7 | 1250-236 Lisboa
Tel: (+ 351) 213 928 090 | Fax: (+ 351) 213 928 099
ATENDIMENTO CORAÇÃO JESUS
Rua Luciano Cordeiro, 16 - r/c Esq. | 1150-215 Lisboa
Tel: (+ 351) 213 563 140 | Fax: (+ 351) 213 555 450
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Lago dos "Dragões" - Avenida da Liberdade

ESPAÇOS VERDES E
PATRIMÓNIO

ESPAÇOS VERDES E PATRIMÓNIO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
Outubro a Dezembro de 2014 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
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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.

Projectos
Gestão e manutenção de Espaços
Verdes
- Manutenção e limpeza de espaços verdes através
de actividades de remoção de resíduos, sacha
e monda de canteiros, corte de sebes, podas de
arbustos e corte de relvados;
- Adensamento de canteiros da Avenida da
Liberdade, através da plantação de pequenos
arbustos perenes da espécie Cupheas hyssopifolia;
- 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;
- Fiscalização das intervenções realizadas
nos espaços verdes, de forma a assegurar o
cumprimento das premissas contratualizadas;

Intervenções no arvoredo inserido
nos Espaços Verdes
- Corte de ramos e pernadas secas em árvores
inseridas nos espaços verdes;
- 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;
- Intervenções correctivas ao nível do abate de
duas árvores, das espécies Celtis australis e Tilia
spp., situadas no Jardim Alfredo Keil, com base no
Relatório de Avaliação Fitossanitária efectuado
pelos serviços da CML, que indicaram o abate
urgente como a solução para o arvoredo em
questão;
- Fiscalização das intervenções realizadas no
arvoredo.

- Acompanhamento do tratamento realizado nas
Palmeiras afectadas pela praga do escaravelhovermelho (Rhynchophorus ferrugineus);
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Intervenções no arvoredo em
caldeira

Urbano da CML, no sentido de identificar a espécie
de árvore mais adequada para plantações nesta
artéria;

Keil, envolvendo intervenções em metais (limpeza e
remoção de ferrugens) e em cantarias (reparação
com argamassas impermeáveis).

- Foi iniciado o procedimento para as intervenções
de poda no arvoredo em caldeira situado na
Avenida da Liberdade, Rua Castilho, Rua Rodrigues
Sampaio, Rua das Taipas e Rua Luciano Cordeiro;

Elementos de água e Património
integrante

Reuniões realizadas

- Solicitação da elaboração do Relatório de
Avaliação Fitossanitária de arvoredo situado na Rua
Castilho e na Rua Duque de Palmela, na sequência
da detecção de patologias em arvoredo durante
as regulares inspecções visuais efectuadas pelos
serviços de Espaços Verdes da Freguesia;
- Intervenção de abate de 9 árvores na Rua Luciano
Cordeiro, das espécies Populus x canadensis e
Prunus avium, com base no Relatório de Avaliação
Fitossanitária elaborado pelos serviços da CML, que
indicou o abate como a solução para o arvoredo
em questão;
- Início do procedimento para a plantação de
árvores na Rua Luciano Cordeiro, de forma a
substituir o arvoredo abatido. Tendo em vista
esta intervenção, foram realizadas reuniões com
os serviços da Direcção Municipal de Ambiente

- Actividades de inspecção visual e verificação do
funcionamento dos elementos de água da Freguesia;
- Reparação do sistema mecânico da bomba do
Lago “Douro”, na Avenida da Liberdade;
- Reparação de rotura em chafariz localizado no
lado poente da Avenida da Liberdade;
- Recuperação, reabilitação e implementação
das estruturas integrantes do Lago “Os Dragões”,
na Avenida da Liberdade. A reabilitação foi
assegurada através da execução de trabalhos de
cantaria, enquanto a implementação das estruturas
foi realizada através da execução de fixações
químicas (buchas químicas), recuperando deste
modo o pleno funcionamento do lago em causa;
- Início do procedimento para trabalhos de
impermeabilização da fonte do Jardim Alfredo
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- 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;
- Coordenação com os serviços de Cultura da
Freguesia, para definição de planos de manutenção
preventiva para eventos realizados nos espaços
verdes.

Outros
- Coordenação com os serviços de Limpeza
Urbana para aquisição de equipamento de apoio à
manutenção de espaços verdes e para intervenções
de urgência, como uma podadora em altura, útil
para o corte de pernadas secas, e motosserras para
o corte de troncos ou pernadas caídas.
João Pires
Coordenação de Espaços Verdes e Património
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LIMPEZA URBANA
Introdução

Trabalho desenvolvido:

O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido no decorrer dos
meses de Outubro a Dezembro de 2014, pelo
serviço de Limpeza Urbana da Freguesia de
Santo António.

Serviços regulares de limpeza
urbana

A Freguesia tem sob a sua gestão dois postos
de Limpeza Urbana, situados no Rato e na
Avenida da Liberdade, com aproximadamente
40 trabalhadores e onde estão localizados
os materiais de trabalho (como veículos,
contentores, etc.)
Os serviços, de acordo com a Lei 56/2012
de 8 de Novembro e a Lei 75/2013 de 12 de
Setembro, incluem assegurar a limpeza das
vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros,
nomeadamente através de serviços de
varredura e lavagem.

- 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 e herbicida dos
passeios públicos.

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, de onde se destacam, Corrida
da Glória, Cerimónia Militar Evocativa do
Centenário da Grande Guerra, Inauguração
Mostra de Arte Urbana, 1º Dezembro - 3º
Desfile Nacional de Bandas Filarmónicas,

184º Aniversário da Morte do Libertador
Simón Bolivar, Natal Castilho, Vila Alegria,
entre outros;
- Apoio aos serviços de Higiene Urbana da
CML, através de serviços de suporte pelo
do veiculo da Freguesia afecto à Limpeza
Urbana, em pontos críticos e ecopontos, etc.
- Organização dos serviços para reforço da
limpeza de sarjetas e sumidouros;
- Desenvolvimento de respostas rápidas e
coordenadas com os serviços da Freguesia,
nomeadamente com os serviços de
Intervenção e Manutenção, para acções
de intervenção imediata e de urgência
em situações de inundações em áreas da
Freguesia;

Gestão de equipamentos
- No âmbito da modernização dos serviços foi
instalado equipamento informático nos dois
postos de limpeza urbana, para integração de
comunicações com a sede, nomeadamente
com os pedidos de intervenção do Gabinete
de Apoio ao Freguês;
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- Foi realizada a manutenção do sistema de
bombas de água e de esgoto do Posto de
Limpeza Urbana da Avenida;
- Coordenação com as equipas de Intervenção
e Manutenção da Freguesia para diversos
serviços de manutenção do sistema elétrico
dos postos de Limpeza Urbana;
- Coordenação com as oficinas da CML
para reparação e manutenção dos veículos
transferidos, e em sistema de partilha, afetos
aos serviços de Limpeza Urbana;
- Aquisição de equipamento de sopro e
aspirador de folhas para veículo, como
resposta às necessidades de manutenção
da via pública na “época da folha”,
modernização do serviço e das condições de
trabalho dos colaboradores;
- Aquisição de pás de cantoneiro e
equipamento de deservamento para reforço
do equipamento dos colaboradores;
- Reparação e manutenção dos carrinhos de
varredura do Posto do Rato.
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Lavagem e higienização de zonas
de Ecopontos
- Em parceria com os serviços de Higiene
Urbana da CML, foi desenvolvido uma acção
de lavagem e higienizarão das zonas dos
49 ecopontos e vidrões da freguesia, numa
ação partilhada de meios físicos e humanos,
composta por 7 cantoneiros e motoristas,
o coordenador da Limpeza Urbana da
Freguesia, encarregados das duas entidades
e 3 viaturas. Esta acção, realizada pela
primeira vez em sistema de parceria de uma
Freguesia e a CML, permitiu avaliar os meios
necessários para uma futura implementação
deste serviço.

Reuniões realizadas
- Foram realizadas diversas reuniões de
acompanhamento das equipas de Limpeza
Urbana e de coordenação de trabalho com os
encarregados, nomeadamente com o objetivo
de implementar melhorias no funcionamento
do serviço;

- Reunião na Câmara Municipal de Lisboa –
Unidade de Intervenção Territorial Centro para
acompanhamento e avaliação da acção na
Rua Rodrigues Sampaio, realizada durante o
mês de Agosto;
- Reuniões de coordenação de trabalho com
serviços da Freguesia, nomeadamente serviços
da Cultura, Acção Social, Intervenção e
Manutenção, Espaços Verdes e Educação, de
onde se destaca a reunião de coordenação de
serviços de pedidos de intervenção recebidos
pelo Gabinete de Apoio ao Freguês;

coordenação da estrutura de trabalho e
comunicação inter equipas de diferentes
postos e turnos;
- Coordenação com os serviços de Limpeza
Urbana da Freguesia de Arroios e Misericórdia
para adequação do desenho dos cantões
limítrofes às equipas de trabalho.
Filipa Mendes
Coordenação Limpeza Urbana

- Reunião com o sindicato STML
para acompanhamento do processo
de transferência de competências e
trabalhadores.

Outros
- Diagnóstico para Implementação de
documentos de apoio à gestão do serviço
como novas folhas de ocorrência e folhas de
gestão dos veículos;
- Reorganização do serviço para melhor
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INTERVENÇÃO E
MANUTENÇÃO

INTERVENÇÃO E MANUTENÇÃO
A equipa desenvolve trabalho na Freguesia
de Santo António, realizando manutenção e
intervenções, que na sua grande maioria são ao
nível de calcetamento de passeios, colocação de
pilaretes e sinalização vertical, limpeza de sarjetas,
reparações nas escolas e pequenas reparações em
domicílios no âmbito de apoio à Acção Social.
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
Outubro a Dezembro de 2014 pela manutenção da
Freguesia de Santo António.

Manutenção de calcetamento:
Foi realizada a manutenção integral do
calcetamento dos seguintes arruamentos:
Rua da Alegria
Rua Castilho
Rua do Arco a São Mamede
Rua do Telhal
Travessa Fábrica dos Pentes
Rua de Santo António da Glória
Travessa Fábrica das Sedas
Praça da Alegria

Manutenção de calcetamento:
*Rua das Pretas
*Rua de Santa Marta
*Rua de São José

GOPI – Pedido de Intervenção na
plataforma de Gestão de Ocorrências
e Pedidos de Intervenção
Foram executadas 106 intervenções reportadas na
Plataforma GOPI
Limpeza de via pública
Descalcetamento e/ou abatimento do passeio
Árvores, arbustos ou relva
Pilaretes

Intervenções e pequenas
reparações
- Foram feitas intervenções (limpeza, calcetamento,
colocação de fechaduras, pequenos arranjos de
eletricidade e pintura) nas escolas básicas S. José e
Ducla Soares;
- Efectuaram-se pequenas reparações em
habitações, nas situações reportadas pelo
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departamento de Acção Social, para melhoria das
condições de habitabilidade dos eleitores.

Sinalização
- Reparação e recolocação de sinalização vertical
existente na área da Freguesia;
- Reparação de passadeiras pedonais;
- Foram realizadas 3 reuniões de trabalho com a
CML/Drª Paula Antunes – Sinalização e Trânsito,
para análise de situações de sinalização na
Freguesia.

Outros
- Apoio na preparação dos eventos do pelouro
cultural e sua posterior desmontagem e limpeza.
- Participação em 2 acções de formação,
desenvolvidas pela CML, no âmbito da
mobilidade pedonal e ainda de noções de agentes
fiscalizadores.
Sérgio Dolbeth e Costa
Coordenação Manutenção
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COMÉRCIO E TURISMO
Introdução
O pelouro do Comércio e Turismo tem uma
abordagem coordenada das suas duas valências,
uma vez que são dois temas com grande tradição
e intervenção quotidiana no contexto económico
da Freguesia de Santo António, e estão ambas
profundamente interligadas.
Dando cumprimento ao estabelecido nas Opções
do Plano de Actividades da Freguesia para
Santo António, foram identificadas diversas áreas
prioritárias para desenvolvimento no pelouro do
Turismo, que passam pelo desenvolvimento de peças
de comunicação da freguesia, com identificação
de roteiros de locais de interesse: Igrejas e outros
monumentos, parques e jardins, locais turísticos,
gastronomia regional e internacional, entre outros.
As peças de comunicação estão em fase de
produção.
Em relação ao pelouro do Comércio, e após a
auscultação dos operadores organizados, para
perceber quais as suas expectativas em relação
à intervenção da JFSA na vida quotidiana da
Freguesia, e ouvir as suas preocupações, foram
identificadas diversas áreas de intervenção.
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O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
Setembro a Dezembro de 2014 pelo Departamento
de Comércio e Turismo da Freguesia de Santo
António.

Dinamização do Comércio
Tradicional
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na Lei 75/2013, e com o apoio
da Escola de Comércio de Lisboa, está em
curso a estruturação de um projecto conjunto
de dinamização das actividades do comércio
tradicional da Freguesia de Santo António, a
decorrer em 2015 e 2016.
Este projecto destina-se a revitalizar o comércio
tradicional da Freguesia, através de acções de
modernização do ponto de venda, de formação em
atendimento e línguas estrangeiras, merchandising,
vitrinismo e em técnicas de venda.

Protocolos
Desenvolvimento de negociações visando a
celebração de protocolos de cooperação com
diversas entidades, para a criação de estruturas de

apoio locais ao desenvolvimento económico e social
da Freguesia no próximo ano;
Negociação de Protocolo de Colaboração com a
Invest Lisboa
Negociação de Protocolo de Colaboração com a
Júnior Achievement Portugal

Reuniões realizadas
Para prossecução das actividades do pelouro do
Comércio e Turismo, foram realizadas as seguintes
reuniões de trabalho:
Invest Lisboa - Agência de Promoção Económica de
Lisboa (três reuniões)
Cushman & Wakefield – Mediadora especializada
em retalho de luxo (duas reuniões)
Associação Passeio Público
Escola de Comércio de Lisboa
Coordenadora da Iniciativa Lisboa – CML
Directora do Instituto de Negociação e Vendas
Coordenadora Geral da Entrajuda – Banco de Bens
Doados, Banco de Equipamentos
Reunião com Junior Achievement Portugal –
Empreendedorismo Jovem nas Escolas
Reunião c/ Associação Just a Change – Intervenção
Social em habitações degradadas

Outros
Participação no Seminário - Licenciamento de
Estabelecimentos do Sector da Restauração e
Bebidas c/ empresa de Arquitectura Vector Urbano,
organizado pela Invest Lisboa e pela CCIL
Participação na Reunião Geral do Comissariado
Municipal para o Combate ao Desperdício
Alimentar, promovida pela CML
Participação na entrega dos Prémios Mercúrio do
Comércio, organizado pela Confederação do
Comércio e Serviços e pela Escola de Comércio de
Lisboa
Contactos em desenvolvimento com a Direcção da
UACS
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)
13 563 140 (Luciano Cordeiro)
213 928 090 (Lg. São Mamede)
Fax 218 855 239
Email info@jfsantoantonio.pt
www.jfsantoantonio.pt
/FreguesiaSantoAntonioLisboa
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