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No ano que agora termina tempo para fazer o balanço e 
retrospetiva do trabalho que a Freguesia de Santo António 
realizou, sobretudo nos meses de outubro, novembro e 
dezembro de 2017.

Um trimestre marcado pelas eleições autárquicas em que 
o dia 1 de outubro marcou a vontade das Pessoas numa 
continuação da Equipa que trabalhou durante quatro anos 
afincadamente para as mesmas. 
Trabalho esse que nestes próximos quatro anos irá ter maior 
enfoque na Ação Social, na Segurança, nas Infraestruturas 
bem como outras áreas como a Educação, a Cultura, o 
Desporto, Mobilidade e Empreendedorismo. 

Este virar de página acarretou um novo Executivo que 
entre novas caras e diferentes pelouros, não significam uma 
mudança na vontade e na missão desta freguesia: trabalhar 
para as PESSOAS para que esta freguesia continue bem no 
Coração de Lisboa. 

Por Santo António, Pelas Pessoas Sempre!

Vasco Morgado – Dezembro 2017
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nte relatório é uma descrição sumária do trabalho 
desenvolvido no decorrer do mês de Maio de 2014 
pelo Departamento de Acção Social da Junta de 
Freguesia de Santo António. Está dividido por temas/
acções.
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AÇÃO SOCIAL

Introdução

O presente relatório consiste numa descrição 
sumária do trabalho desenvolvido no decorrer do 
trimestre de outubro, novembro e dezembro de 2017, 
pelo Departamento de Ação Social da Freguesia de 
Santo António.
Está dividido por temas/ações estando no 
Departamento de Ação Social todos os documentos 
e processos arquivados relativos aos assuntos 
descritos ao dispor de consulta do Executivo.

Atendimentos

Os atendimentos são preferencialmente por 
marcação e realizam-se às quintas-feiras no Centro 
Social Laura Alves e às terças-feiras no Polo de São 
Mamede. Não obstante dos dias das marcações, 
através do telefone direto do Departamento 
realizamos atendimentos diários e as situações 
de urgência são tratadas com a celeridade que o 
assunto obriga. Neste trimestre foram realizados 
um total de 435 atendimentos no âmbito do 
Regulamento de Apoios Sociais da Freguesia.

Vassouras & Companhia 

Diariamente realizamos através deste programa 

o apoio ao nível da higiene da casa, higiene 
pessoal, acompanhamento na aquisição de bens 
e serviços (medicamentos, compras, cabeleireiro), 
acompanhamento e transporte a consultas médicas, 
exames, fisioterapia entrega de alimentos no 
domicílio e acompanhamento a passeios. Sendo 
também dada resposta em casos de solicitações 
pontuais.
Neste momento o programa conta com 7 
colaboradoras, 2 motoristas e 1 coordenadora e 
é prestado apoio a um total de115 beneficiários 
mensalmente.
As pequenas reparações estão sinalizadas, no 
entanto não nos é possível responder com a 
celeridade necessária. Sendo alguns pedidos fora 
do âmbito e formação dos nossos colaboradores. 

Comissão de Proteção Crianças e 
Jovens Lisboa Centro (CPC-Lisboa 
Centro)

Estivemos presentes nas reuniões da Comissão 
Alargada da CPCJ - Lisboa Centro que se realizam 
à última quinta-feira de cada mês nos dias 26 de 
outubro,30 de novembro e 28 de dezembro. Este 
Departamento encontra-se inserido no Grupo de 
Trabalho da Prevenção do qual fazem parte as 
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socorro na área da freguesia. 
 

Apoio alimentar Pingo Doce e 
Movimento Zero Desperdício 
(Associação Dariacordar)

No âmbito da parceria estabelecida com o Pingo 
Doce, SA continuámos com a distribuição recolha 
dos donativos recebidos pelos PD de Algés e estes 
donativos são encaminhados para a Refood Santo 
António, assim como os beneficiários deste apoio. 
No âmbito do protocolo com a Associação 
DariAcordar temos recolhido diariamente do 
Refeitório da Tranquilidade e do Hotel Plaza 
donativos alimentares, tais como: sopa, refeições 
confecionadas, sobremesas e pão

Espaço Júlia

O Espaço Júlia – RIAV Resposta Integrada de 
Apoio à Vítima sito na Alameda Santo António 
dos Capuchos junto à entrada do Hospital Santo 
António dos Capuchos inaugurado a 24 de julho 
de 2015 estando em pleno funcionamento desde 
as 08h do dia 27 de julho de 2015. Tem como área 
de intervenção a área da 1ª Divisão do Comando 
Metropolitano de Lisboa e este Espaço consagra 

Juntas de Freguesia da Misericórdia, Arroios e Santa 
Maria Maior, a PSP, o IAC e o GAF do Liceu Passos 
Manuel. Durante estes meses participámos também 
nessas reuniões no projeto Tecer a Prevenção da 
Comissão Nacional de Proteção de Crianças e 
Jovens.  
Este departamento esteve ainda presente na 
assinatura de 3 acordos de Promoção e Proteção.    

Trabalho a favor da comunidade - 
Direção Geral de Reinserção Social 
e Serviços Prisionais

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

Visitas domiciliárias

Em articulação com a PSP realizámos 67 visitas 
domiciliárias.
No âmbito das sinalizações que chegam a este 
Departamento através do Serviço de Proteção Civil 
da CML, acompanhámos 12 aberturas de porta com 



AÇÃO SOCIAL

Reuniões/ Eventos

Realizámos diversas reuniões com várias entidades 
parceiras, para articulação e trabalho de casos. 
Destacamos as reuniões com a PSP na pessoa da 
Subcomissário Aurora Dantier, Chefe Dias, Chefe 
António Lobo, a Santa Casa de Misericórdia de 
Lisboa (SCML) na pessoa da Diretora do Centro de 
Dia de Coração de Jesus - Dr.ª Maria José; com a 
Dr.ª Edna Vitorino – Diretora da SAD Boa Ventura; 
a Dr.ª Francisco Costa e Dr.ª Raquell Marcos 
Assistentes Social adstritos à Freguesia de Santo 
António e a Diretora da UDIP Tejo, onde estamos 
inseridos, Dr.ª Paula Candeias.
Estivemos também presentes na reunião promovida 
pela SCML, sobre o FEAC, Fundo Europeu de 
Apoio a Carenciados. Neste programa ficaremos 
responsáveis pela distribuição dos produtos. 
A convite do Sindicato dos Bancários de Sul e ilhas, 
estivemos presentes no seminário, “Nem silêncio 
nem indiferença”, onde foi feita a apresentação do 
Espaço Júlia. 
Estivemos presentes também no V seminário do 
GIAV, no DIAP de Lisboa, onde explicámos o 
enquadramento técnico do Espaço Júlia.
Estivemos reunidos com o Ministério Público, 7ª 
secção do DIAP de Lisboa e a PSP, onde foi feito um 
balanço do trabalho e articulação com o ESPAÇO 

uma resposta integrada dos serviços policiais e de 
técnicos de apoio à vítima, 24h por dia, 365 dias 
por ano. 
Tem como objetivos a intervenção direta nas 
denúncias de Violência Doméstica em articulação 
com as diversas entidades com actuação no âmbito 
da violência doméstica, nomeadamente, serviços 
sociais de emergência, autarquias locais, unidades 
de saúde familiar, segurança social e organizações 
da sociedade civil, bem como a promoção de 
atividades de carácter preventivo, informativo e de 
sensibilização na comunidade local.
É composto por três gabinetes, um deles com 
acessibilidade para pessoas com mobilidade 
reduzida, um espaço dedicado às crianças, 
uma copa e um wc adaptado para pessoas com 
mobilidade reduzida.
É dada uma resposta integrada recebendo, 
avaliando, sinalizando e encaminhando a vítima de 
acordo com as suas vulnerabilidades e necessidades 
sempre com base nos procedimentos operacionais 
da PSP. 
Desde o início do ano já temos registados 367 
atendimentos, sendo que a Freguesia de Santo 
Antonio é a segunda freguesia com mais casos 
registados (42 casos).
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JÚLIA.
Estivemos presentes nas reuniões no âmbito da REDE 
EMPREGA.
Este departamento organizou uma reunião, onde 
estiveram presentes os Coordenadores, para 
apresentar o Programa de Voluntariado que este 
departamento pretender desenvolver para o ano de 
2018.  
Durante o mês de dezembro foram distribuídos os 
cabazes de natal. 

  
     Inês Carrolo
     Coordenação Ação Social
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Introdução

O presente relatório é uma descrição sumária 
do trabalho desenvolvido pelo Departamento de 
Comunicação no decorrer dos meses de outubro a 
dezembro de 2017.

Ao Departamento de Comunicação da Freguesia de 
Santo António compete:
 
Apoiar a definição da estratégia de comunicação 
da Freguesia de Santo António e assegurar a 
sua implementação, de acordo com as linhas 
orientadoras definidas;

Implementar a estratégia de consolidação da 
imagem e identidade definida para a Freguesia de 
Santo António;

Produzir e gerir os conteúdos dos media digitais 
e físicos da Freguesia, garantindo a exatidão e 
coerência da informação, em conformidade com o 
Plano de Comunicação global definido;

Assegurar a comunicação institucional com os 
media;

Criar, desenvolver e acompanhar as campanhas de 

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

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

Assegurar a atualização sistemática do Press Book 
de notícias divulgadas nos OCS com referência 
direta à Freguesia;

Calendarizar os eventos organizados pela 
Freguesia;

Disponibilizar informação pormenorizada sobre 
as atividades, projetos e iniciativas da Freguesia, 
procurando estabelecer os suportes digitais como 
plataformas de comunicação interna e externa por 
excelência;

Gestão das Ocorrências submetidas via Portal, 
Email, APP e Serviço de Atendimento. De 
acordo com as competências acima descritas, 
desenvolvemos os seguintes projetos:
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Imagem e identidade da Freguesia 
de Santo António

- Criação de autocolantes informativos para o local 
de voto nas eleições autárquicas;
-Criação de campanha informativa no facebook 
sobre a eleição dos Órgãos das Autárquicas Locais;
- Elaboração e corte dos convites para o Sarau 
Ballet e da Dança (Espaço Bússola);
- Elaboração de convites para a tomada de posse;
- Produção de folheto com alinhamento da tomada 
de posse;
- Produção da imagem gráfica da campanha 
“Poupar Água”;
- Produção de placas informativas do horário do 
Jardim do Torel:
- Criação das placas informativas das peças e 
respetivo preçário das duas exposições na BACS;
- Reportagem fotográfica do Executivo e de todas as 
equipas dos departamentos.

Agenda, Site, App

- Elaboração de conteúdos (texto e imagem) 
e paginação do décimo segundo número do 
Magazine Trimestral Santo António;
- Gestão de conteúdos no Facebook da Freguesia
(facebook/FreguesiaSantoAntónioLisboa) incluindo 

a resposta online aos fregueses;
- Alteração no site, sempre que solicitado, da 
informação dos horários de atendimento/ 
atendimento online da freguesia entre outras 
informações sobre funcionamento orgânico da 
freguesia e seus projetos;
- Elaboração dos conteúdos para o site institucional 
(www.jfsantoantonio.pt), nomeadamente nas áreas 
de Notícias e Agenda.

O total de notícias publicadas no sítio na Internet e 
APP nestes três meses foram 22 e são as seguintes: 
Ajude-nos a Poupar / Artesãos na Avenida / 
Parceria Hotéis e Freguesia / Magusto nas Escolas 
/ Magusto Solidário / Quadriénio 2017-2021 
/ Juntos por Gouveia / Ato de Instalação da 
Assembleia da Freguesia / As pedras ganham vida 
e cor / Inscrições Cabaz de Natal 2017 / A arte 
saiu à rua / Diálogo das Estátuas / Resultados 
Eleições / Automóveis antigos desfilam na Avenida 
/ Sempre a subir até à Glória / Manhã dedicada 
ao Futsal / 8ª edição do Bairro das Artes / 
Protocolo Banco Finantia / O Verão Sénior já deixa 
saudades / Kits Escolares / Saúde e Desporto / 
Animais de estimação já têm onde ficar.

O total de eventos anunciados em Agenda do sítio 
na Internet e APP foram 37, e foram os seguintes: 
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“Corvo” (21/11/2017);
- Elaboração do comunicado de imprensa sobre 
como Poupar Água.

Comunicação interna e externa

- Criação e envio de emails-convite para os 
Colaboradores da Freguesia;
- Edição de conteúdo e envio da Agenda Santo 
António (enviada semanalmente, às segundas-feiras) 
para os Colaboradores, Executivo e Fregueses da 
Freguesia de Santo António, onde é possível ter 
acesso às iniciativas e eventos que decorrem nessa 
semana na freguesia. Até à data 220 subscritores 
recebem as novidades da freguesia e neste trimestre 
foram enviadas 12 newsletters.

Criação, design, produção e 
divulgação de peças para suporte 
às iniciativas desenvolvidas pela 
Freguesia

- Desenvolvimento da conceção gráfica (suportes 
físicos e digitais), coordenação da distribuição 
de cartazes nos locais de estilo da Freguesia, 
distribuição de flyers (porta-a-porta), reportagem 

preçário

Sumos       - 1
Vinho       - 1
sangria    - 1
água         - 1
jeropiga   - 1

o valor de todas as compras 
revertem para a mercearia 

Social valor humano

castanha

castanha

castanha

castanha

castanha
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Inauguração das Luzes de Natal / 6º Desfile 
Nacional de Bandas Filarmónicas /Férias Natal 
Bússola / Passeio Cultural / Passeio de Bicicleta 
/ Encontro na Avenida / Magusto Solidário / 
Canto do Conto – “Cada Cabeça Sua Sentença” 
/ Reunião Ordinária / Inscrições Férias Natal 2017 
/ “Cogumelos e Raios de Sol” / Festa do Chícharo 
/ Teatro Infantil / “À Descoberta de Santo António” 
/ Ato de Instalação da Assembleia de Freguesia / 
Apresentação Livro / E Virou… / Canto do Conto 
/ Rastreio Anemia / Exposição BACS / Jardim 
das Artes / À Descoberta de Santo António / 4ª 
Parada de Automóveis Antigos / “Subida à Glória” 
/ Semana Europeia do Desporto / 8ª Edição Bairro 
das Artes / “Filho da Treta” para ver no Villaret / 
Matiné Dançante / Lisbon Beer Week / Canto do 
Conto está de regresso / Assembleia de Freguesia 
/ ESGOTADA – Viagem Sénior aos Açores 2017 / 
Férias Bussola: 4 a 12 de setembro / Verão Sénior 
2017 / Escola de Futsal: inscrições abertas / Projeto 
Bússola: Inscrições abertas / Estúdio Bússola: 
inscrições abertas.

Comunicação institucional 
com os media

- Acompanhamento da entrevista do Presidente da 
Freguesia de Santo António, Vasco Morgado, ao 
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fotográfica e elaboração de notícias;

- Os cartazes desenvolvidos foram colocados nos 
27 locais de estilo da Freguesia: Inauguração das 
Luzes de Natal / À Descoberta de Santo António 
– Os Teatros do Parque / Exposição “Cogumelos e 
Raios de Sol” / Magusto Solidário / Férias Natal 
/ Férias Natal Bússola / Canto do Conto – “Cada 
Cabeça sua Sentença” / Cabaz de Natal / Teatro 
“A Casinha de Chocolate” / À Descoberta de Santo 
António – Pela Rua de São José / Inscrições Estúdio 
Bússola / Inscrições Projeto Bússola / Inscrições 
Escola Futsal / Serviço de Transporte nas Eleições 
Autárquicas / Canto do Conto – “O Poder da 
Amizade” / Rastreio Anemia / Exposição “Pedras 
de Santo António” / Matiné Dançante / Férias 
Bússola / Canto do Conto – “Menino Precavido 
Vale por Dois” / Matiné Dançante / Teatro “Filho 
da Treta/ Jogo de Apresentação da Escola Futsal de 
Santo António / À Descoberta de Santo António – 
“Diálogo das Estátuas”.

- Criação de logotipo dos CAF e arte final para 
sweats;
- Produção do cartaz Inauguração das Luzes de 
Natal da Freguesia;
- Produção do cartaz “A Casinha de Chocolate”;
- Produção do cartaz para a Matiné Dançante;
- Produção do cartaz Magusto Solidário;

- Elaboração da carta para recolha de alimentos 
para o Cabaz de Natal;
- Elaboração do Calendário de 2018;
- Criação de convite para concerto com Embaixada 
da Austrália.

Gestão das Ocorrências Problemas 
na Minha Rua

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

– Números do Trimestre:
a) Via site Freguesia “Problemas na Minha Rua” / 

Exposição de Fotografia Ilustrada na Biblioteca Cosmelli Sant’Anna

6 a 27 de novembro
segunda a sexta das 10h às 18h

Cogumelos e 
Raios de Sol

Inauguração dia 6 de novembro - 18h
Margarida Brito | Fotografia      Ana Afonso | Ilustração      Raquel Santos | Ilustração      Sandra Abafa | Ilustração      Rita Correia | Ilustração

Autores
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Serviços de Atendimento / Via Email / Telefone / 
Facebook / Chat (comunicação@ e info@):

Total de ocorrências registadas: 168
SITE: 39
MAIL COMUNICAÇÃO: 55
MAIL INFO: 38
ATENDIMENTO: 18
CHAT ONLINE: 10
TELEFONE: 5
FACEBOOK: 3

Ocorrências em execução: 67
Espaço Público – 32
Espaços Verdes - 8
Limpeza Urbana – 9
Licenciamento – 2
Ação Social – 2
Presidência - 1
CML – 3
Recursos Humanos – 1
Comunicação - 1
Outros – 12
- Nestas ocorrências em execução não estão 
contabilizadas as 53 ocorrências via GOPI

Total de ocorrências finalizadas: 101
Espaço Público – 1
Espaços Verdes - 2

Limpeza Urbana - 9
Licenciamento – 5
Ação Social – 2
Recursos Humanos – 1
Cultura – 5
Comunicação - 9
Atendimento - 1
Presidência - 6
Outros - 31
CML - 29

b) Via APP Santo António (de 1 de outubro a 24 de 
novembro 2017):

Ocorrências em execução: 36
Espaço Público - 21
Limpeza Urbana - 14
Licenciamento - 1
Outros - 0
CML - 0

Desde o dia 23 de fevereiro, altura de lançamento 
da APP e seu uso por parte dos fregueses, até ao 
dia 24 de novembro atingimos as 451 ocorrências 
finalizadas e estão 335 ocorrências em execução. 
Um total de 786 ocorrências registadas via APP 
Santo António.

Os 455 utilizadores registados na APP Santo António 



–Acompanhamento e reportagem fotográfica do 
Magusto Solidário;      
–Acompanhamento do Magusto Boa Vizinhança;
–Acompanhamento e reportagem da Reunião com 
os Hotéis no Hotel Vincci Liberdade;
–Acompanhamento e reportagem fotográfica do 
Magusto da Escola São José;
–Reunião Geral de Coordenadores;
–Reunião Presidente;
–Acompanhamento e reportagem fotográfica “À 
Descoberta de Santo António”;
–Acompanhamento e reportagem fotográfica da 
entrega de ampulhetas para o banho na Escola 
São José;
–Preparação e acompanhamento do “Presidente 
Falamos”;
–Acompanhamento e reportagem fotográfica do 
Desfile de Bandas na Avenida da Liberdade;
–Acompanhamento e reportagem da inauguração 
das Luzes de Natal da Freguesia;
–Acompanhamento e reportagem fotográfica da 
Festa de Natal da Escola Luísa Ducla Soares;
–Arte final da Magazine de Santo António

     Pedro Martins
     Coordenação Comunicação e Marca

fizeram, em media, 3 registos de ocorrências por 
dia.

–Acompanhamento das Eleições dos Órgãos das 
Autarquias Locais;
–Reportagem da inauguração da Exposição 
“Pedras de Santo António”;
–Reportagem fotográfica do Canto do Conto – “O 
Poder da Amizade”;
–Reportagem da apresentação do Livro “Quando 
os Pardais Perdem o Medo”;
–Reunião de Coordenadores;
–Acompanhamento, produção de conteúdos e 
reportagem fotográfica da Cerimónia da Tomada 
de Posse;
–Reunião de Coordenadores;
–Acompanhamento e reportagem fotográfica “À 
Descoberta de Santo António – Pela Rua de São 
José”;
–Acompanhamento da Primeira Reunião Pública 
da Junta de Freguesia de Santo António;
–Apresentação One Business; 
–Reportagem da inauguração da exposição 
“Cogumelos e Raios de Sol”;
–Reunião Espaço M;
–Reportagem fotográfica do Canto do Conto – 
“Cada Cabeça Sua Sentença”;
–Acompanhamento e reportagem fotográfica do 
Magusto Escola Ducla Soares;

15
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Aproveitámos também para lançar a campanha de 
sensibilização junto dos mais pequenos. Em parceria 
com a Quercus, EPAL e a Freguesia de Santo 
António distribuímos ampulhetas e falámos sobre 
algumas medidas essenciais para poupar água.
Uma manhã passada na Escola das Gaivotas com 
as turmas da Ducla Soares para uma sessão de 
Passaporte da Leitura, aqui os mais pequenos levam 
os livros para lerem ou para os pais lerem.

Canto do Conto
Este programa foi às Creches e Jardins de Infância 
da freguesia para os mais novos começarem a ter o 
gosto pela leitura.
Jardim de Infância da Escola de São José
Jardim de Infância da Escola Ducla Soares

Biblioteca
- Na segunda quinta-feira de outubro os pais e filhos 
são convidados a ir à biblioteca para o Canto do 
Conto fim de tarde, aqui é contada uma história e as 
crianças fazem uma atividade plástica, este mês o 
tema foi… “O Poder da Amizade”;
- Lançamento do Livro “ Quando os Pardais perdem 
o Medo” na Biblioteca Cosmelli Sant´Anna;
- Exposição na Biblioteca “ Pedras de Santo 
António” de Gabriel Milteny, dos dias 5 a 26 de 
outubro.

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
outubro a dezembro de 2017 pelo Departamento de 
Cultura, Dinamização de Espaços Públicos, Desporto e 
Prevenção de Comportamentos de Risco da Freguesia 

de Santo António. 

Cultura

Outubro

Matiné Dançante
Mais uma tarde bem passada ao som da Gina Reis que 
alegrou o salão dos Bombeiros Voluntários Lisbonenses. 
Uma tarde de convívio, música e um lanche cheio de 
alegria e festejos.

Descobrir Santo António
Mais um mês mais uma descoberta pela nossa freguesia, 
este mês o passeio foi pela zona da Rua de São José, 
sempre com a explicação do Centro Nacional de 
Cultura.

Passaporte da Leitura
Mais um dia de troca de livros na Escola de São 
José onde as 8 turmas fazem as delícias das leituras. 

CULTURA, DESPORTO, DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E 
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Reuniões:
- Reunião com a creche do Centro Paroquial de São 
Mamede para continuidade do Canto do Conto e 
início do novo projeto para as creches “ Vai e Vem “. 
Neste projeto todos os meses a Biblioteca empresta 
livros às salas dos 1 e 2 anos, após esse período 
são recolhidos e trocados por outros. Habituando 
assim as nossas crianças a estimar e gostar dos 
livros, fazendo grandes leitores num futuro;
- Reunião com a creche da Santa Casa da 
Misericórdia em São Bento para a continuidade 
do Canto do Conto para todas as salas da creche, 
desde os bebés aos 2 anos;
- Reunião com o CAI de São José (Centro de 
Acolhimento Infantil) para a continuidade do Canto 
do Conto nas salas dos bebés, 1 e 2 anos e também 
para a creche das Amas.

Novembro

Magusto
Na Praça da Alegria, mais um ano que o magusto 
foi celebrado pelos Fregueses de Santo António 
na Praça da Alegria, aqui houve porco no espeto 
e castanhas. Sendo um Magusto solidário a 
população contribuiu com bens alimentares para o 
Valor Humano.

Descobrir Santo António
Mais um mês mais uma descoberta pela nossa 
freguesia, este mês o tema foi “ Os Teatros do Parque”, 
sempre com a explicação do Centro Nacional de 
Cultura.

Féria de Natal
Organização das Férias de Natal entre os dias 18 de 
dezembro e 2 de janeiro para as crianças da freguesia.

Passaporte
Mais um dia de troca de livros na escola de São José 
onde as 8 turmas fazem as delícias das leituras.
Uma manhã passada na Escola das Gaivotas com 
as turmas da Ducla Soares para uma sessão de 
Passaporte da Leitura, aqui os mais pequenos levam os 
livros para lerem ou para os pais lerem.
Canto do Conto
Este programa foi às Creches e Jardins de Infância da 
Freguesia para os mais novos começarem a ter o gosto 
pela leitura.
Creche do Centro Paroquial de São Mamede sala dos 
bebés e 1 ano
Creche do Centro Paroquial de São Mamede sala dos 
2 anos
CAI de São José (Centro de Acolhimento infantil) sala 
dos 1 e 2 anos
Creche Nossa Senhora da Conceição, São Bento sala 
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de 1 ano
Creche Nossa Senhora da Conceição, São Bento 
sala de 2 anos
CAI São José, sessão com as crianças das amas, 
idades entre os bebés e 2 anos
Jardim de Infância da Escola de São José
Jardim de Infância da Escola Ducla Soares

Biblioteca
Exposição “Cogumelos e Raios de Sol” da autoria 
de Margarida Brito e Ana Afonso entre os dias 6 e 
27 de novembro
Na segunda quinta - feira de outubro os pais e filhos 
são convidados a ir à biblioteca para o Canto do 
Conto fim de tarde, aqui é contada uma história e as 
crianças fazem uma atividade plástica, este mês o 
tema foi… “Cada cabeça sua sentença”

Reuniões:
Reunião com o CAI de São José na biblioteca para 
marcação de visitas das crianças à biblioteca;
Reunião com Francisco Mendes para apresentação 
de um projeto cultural;
Reunião com a Embaixada da Bélgica para 
promoção de troca culturais entre os países;
Reunião com a Embaixada da Austrália para 
promoção de troca culturais entre os países;
Reunião com um grupo de jogos de tabuleiro;
Reunião de Coordenadores da Freguesia de Santo 

António na Alexandre Herculano.

Dezembro

Iluminação de Natal
As principais artérias da freguesia, igrejas e jardins 
foram iluminados nesta época tão festiva, no dia 4 
foram inauguradas com a presença dos fregueses, 
acompanhados por chocolate quente e uma fatia de 
bolo-rei.
Férias de Natal
Durante duas semanas as crianças da freguesia 
fizeram várias atividades e visitaram museus:
Patinagem Parque Eduardo VII, Museu da GNR, 
Museu do Carmo, Piscina, Hard Rock, cinema, 
Museu Bordalo Pinheiro, Torre do Tombo, Estufa 
Fria, Assembleia da República. Este departamento 
para além da organização de todo o programa, 
acompanha também as crianças durante estas 
semanas.

Descobrir Santo António
Mais um mês mais uma descoberta pela nossa 
freguesia, este mês o tema será “Arquitectura 
Moderna”, sempre com a explicação do Centro 
Nacional de Cultura.

Da Austrália para Santo António
Concerto da Orquestra Juvenil da Austrália, 40 
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jovens vão apresentar o seu trabalho no Museu de 
História Natural. Uma parceria entre a Freguesia e a 
Embaixada da Austrália.

Canto do Conto
Este programa foi às Creches e Jardins de Infância 
da Freguesia para os mais novos começarem a ter o 
gosto pela leitura.
Creche Nossa Senhora da Conceição, São Bento 
sala de 1 ano
Creche Nossa Senhora da Conceição, São Bento 
sala de 2 anos
Atmosfera M, uma parceria com o Montepio, a 
Biblioteca foi com o projeto do Canto do Conto 
fazer uma sessão especial de Natal
Jardim de Infância da Escola de São José
Jardim de Infância da Escola Ducla Soares
Creche do Centro Paroquial de São Mamede sala 
dos bebés e 1 ano
Creche do Centro Paroquial de São Mamede sala 
dos 2 anos
CAI de São José (Centro de Acolhimento infantil) 
sala dos 1 e 2 anos

Biblioteca
Exposição “Pelo Meu Olhar” da autoria de Maria 
Júlia Neves entre os dias 6 e 27 de dezembro
Na segunda quinta - feira de outubro os pais e filhos 
são convidados a ir à biblioteca para o Canto do 

Conto fim de tarde, aqui é contada uma história e as 
crianças fazem uma atividade plástica, este mês o 
tema foi… “Quem tudo quer, tudo perde….”

Desporto

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 Cultura 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 
os eventos desenvolvidos foram a continuidade 
e consolidação do projeto “Escola de Futsal”. 
Com isso, passamos a apresentar as atividades 
desenvolvidas pelo Desporto durante esse período.

•Projeto 1 - “Escola de Futsal” - Continuidade da 
Escola de Futsal na freguesia, procedendo-se a 
planificação da nova época desportiva 2017/2018. 
Os treinos da Escola realizam-se às segundas e 
quintas-feiras das 18h às 19h. 



•Projeto 2 – Educação Física nos Jardins de 
Infância - Continuação do Projeto de Lecionação de 
Educação Física no JI de São José, às quartas-feiras 
das 9h30 às 10h30.

•Projeto 3 – Espaço Bússola - Continuação do 
Projeto de aulas de Esgrima, com protocolo com a 
Federação Portuguesa de Esgrima.

•Reuniões - Participação na reunião das 
Olisipíadas 4ª edição 31 de outubro de 2017. 
Olisipiadas, no Estádio Universitário de Lisboa, com 
4 equipas dos seguintes Escalões I,II,III e IV. 

Prevenção de Comportamento 
de Risco

Projeto Bússola
Com o reinício do ano letivo de 2017/2018, reabre 
também o projeto Bússola, após as férias do mês de 
agosto.
Este ano contámos com a presença diária de 17 
jovens dos 10 aos 15 anos, do 2º e 3º ciclos do 
ensino básico, que frequentam a Escola Passos 
Manuel e/ou residem na área geográfica da 
Freguesia de Santo António.

Estes jovens integram o projeto Bússola nas áreas do 
Aprender, onde realizam diariamente os trabalhos 
de casa, projetos escolares, desafios mentais e se 
preparam para os testes.

Na área Agir onde com a coordenação dos monitores 
realizam atividades várias de desenvolvimento socio 
pessoal. Nestes últimos meses, estes jovens puderam 
participar num workshop de “Estratégias e Métodos 
de Estudo”, com a duração de uma semana, da 
parte da manhã, entre o dia 4 e 8 de setembro, 
onde aprenderam a organizar um planificador de 
tarefas diárias, dicas para estudar cada disciplina e 
estratégias para melhorar a concentração e atenção. 
Ainda na área do Aprender tem sido dada relevância 
ao enriquecimento vocabular com jogos linguísticos 
individuais e coletivos.

Os jovens usufruem do Pedibus, onde os monitores 
os vão buscar à escola e os trazem para o espaço 
Bússola, lancham todos juntos e discutem temas da 
atualidade. No início deste ano letivo foi realizado um 
plano anual de atividades, distribuindo por cada mês 
um tema a abordar e a desempenhar.
Optámos por neste trimestre inserir duas áreas 
importantes para o seu desenvolvimento, a 
representação e dança/canto, onde cada um 
desempenhou um papel, encarnando um artista à 
sua escolha e representando-o no Sarau de Natal 
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da Bússola. Para além destas atividades mensais, 
os jovens têm a oportunidade de, todos os dias, 
após o apoio pedagógico, realizar diversas 
atividades, playstation, ensaios, jogos de tabuleiro 
e tarde de cinema. Durante estes últimos meses, os 
jovens elaboraram o presente para oferecer a um 
amigo secreto e construíram alguns enfeites para a 
decoração de Natal do Espaço Bússola.

Na área do Criar com o Estúdio Bússola, 
continuamos com as aulas de Ballet, Dança, Viola, 
Guitarra elétrica. Este ano temos algumas novidades 
relativamente ao ano passado. Foram acrescentadas 
ao plano de aulas as atividades de canto e bateria, 
aqui as crianças e jovens podem descobrir algumas 
das artes que fazem parte da nossa sociedade.
Deste modo, tornámos o Estúdio ainda mais 
apelativo devido ao facto de existir mais 
oportunidades para as crianças que estão dispostas 
a explorar e a adquirir conhecimentos sobre outras 
áreas artísticas. Neste momento, contamos com um 
total de 30 alunos no estúdio.

   
     Filipa Veiga
     Coordenação Cultura, Desporto, 

Dinamização do Espaço Público e Prevenção 
de Comportamentos de Risco
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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 2017 pelo Departamento de 
Educação da Freguesia de Santo António. 
De acordo com as diversas competências delegadas 
à Freguesia de Santo António, o departamento de 
Educação realizou::

Requalificação / manutenção / 
limpeza

No âmbito das competências da freguesia, 
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o 
regime jurídico e as competências das autarquias 
locais nos art. 7º, alínea 2) e art. 16º, nº1 alíneas f), 
o) e ii), foram realizadas manutenções nas Escolas 
da Freguesia:

- Manutenção (retirar chão partido da sala 5) do 
chão de 1 sala de aula da EB1/JI S. José;
- Substituição de chão de 2 salas de aula (sala 5 e 
sala 7) da EB1/JI S. José;
- Manutenção de lavatório de casa de banho das 
raparigas da EB1/JI S. José.

Entrega de materiais nas escolas

No âmbito das competências da freguesia, 
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o 
regime Jurídico e as competências das autarquias 
locais no art. 16º, nº1 alíneas mm) foi realizado:
 
- Castanhas, assadores de castanhas, sumos e copos 
para a realização do Magusto das 2 Escolas;

- Entrega de um presente de Natal a todas as 
crianças das Escolas da Freguesia.

Interrupção Letiva do Natal

Para além da competência da freguesia em apoiar 
e responder às necessidades das famílias nas AAAF 
(Atividades de Animação e Apoio à Família) e na 
CAF (Componente de Apoio à Família) após horário 
letivo, tem também, as Interrupções Letivas:

 - Interrupção letiva do Natal (de 18 de dezembro a 
2 de janeiro), com o horário da CAF das 8h às 19h 
com diversas atividades/ passeios/ visitas (cerca de 
120 crianças):
. Rodinhas Park (Parque de diversões)
 . Circo
 . Teatro
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 .Visita a Cascais Christmas Village
 . Quinta Pedagógica
 . Mercado de Alvalade
 . Museu da Cidade
 . Museu do Mar
 . Wonderland
 . Estufa Fria

. Escola (ateliers de culinária, atelier de plástica, 
sessão de cinema, hora do conto, jogos de exterior, 
jogos pré-desportivos e na sala, brincadeira livre).

Reuniões/orçamentos/
entrevistas/planificações/
propostas/ outros

- Foram solicitados Orçamentos:

. Transporte para Natação dos alunos Jardim de 
Infância da Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares
. Transporte para férias de Natal;
. Transporte para alunos da EB1/JI Luísa Ducla 
Soares para a sua Festa de Natal;
. Espaços para realização das Festas de Natal das 
Escolas;
. Equipamento de Som para as Festas de Natal das 
Escolas;

. Presentes de Natal para as Escolas;

. Cinema, Circo, Museus, Parques de Diversões, 
Aldeias de Natal, entre outros;
. Chão para 2 salas de aula da Escola EB1/JI S. 
José.

- Foram elaboradas diversas propostas:

. Magusto das Escolas;

. Presentes de Natal para as Escolas;

.Transporte para férias de Natal;

. Transporte para alunos da EB1/JI Luísa Ducla 
Soares para a sua Festa de Natal;
. Espaço para realização da Festa de Natal da 
Escola EB1/JI S. José;
. Equipamento de Som para as Festas de Natal das 
Escolas;
. Visitas/atividades Férias de Natal da CAF;
. Contratação monitores de recolha e entrega de 
alunos na Escola EB1/JI S. José;
. Aulas de Natação para alunos do Jardim de 
Infância das 2 Escolas;
. Aulas de Judo para alunos do Jardim de Infância 
das 2 Escolas;
. Limpeza diária das Salas de AAAF (Atividades de 
Animação e Apoio à Família) e CAF (Componente 
de Apoio à Família);
. Transporte para aulas de Natação (CNN).
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- Foram realizadas reuniões:

. Equipa da CAF da EB1/JI Luísa Ducla Soares (atualmente 
nas instalações da EB1/JI Gaivotas) e da EB1/JI S. José;
. Foco Musical;
. Coordenadora Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares;
. Coordenadora Escola EB1/JI S. José.

- Foram elaboradas Planificações:

 . Quinzenais de CAF e AAAF;
. Férias de Natal da CAF.

- Foram feitos os recibos de pagamento das AAAF e da CAF 
de ambas as escolas.

     Carla Pereira Gomes
     Coordenação Educação
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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

Introdução

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
outubro a dezembro de 2017 pelo Departamento 
de Espaço Público, 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 21,320 
m2, cuja manutenção está entregue à freguesia por 
transferência de competências, efetivada a 10 de 
março de 2014.

A manutenção dos espaços verdes seguia, 
anteriormente, um desenho adequado à cidade e 
à gestão dos espaços da Câmara Municipal de 
Lisboa (CML). Este facto levou a uma diversidade de 
contratualizações que foi gerida e analisada durante 
este trimestre de forma a otimizar o funcionamento 
dos referidos serviços.

Espaços Verdes
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
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Gestão e manutenção de 
Espaços Verdes

- Manutenção e limpeza de espaços verdes através 
de atividades de remoção de resíduos, sacha e 
monda de canteiros, corte de sebes, podas de 
arbustos e corte de relvados;
- Verificação visual do estado dos diferentes espaços 
verdes, tendo em vista a melhoria no funcionamento 
dos serviços de manutenção e a otimização dos 
espaços verdes da freguesia;
- Recuperação de elementos integrantes de sistemas 
de rega existentes.

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 de aclaramento e levantamento de copa) 
e realização das consequentes diligências para a 
realização dos relatórios de avaliação de estado 
fitossanitário;
- Fiscalização das intervenções realizadas no 

arvoredo.

Intervenções no arvoredo 
em caldeira

- Limpeza de ramos e pernadas em arvoredo 
existente na Rua Alexandre Herculano;
- Remoção da estrutura remanescente de árvore 
existente na Rua do Conde de Redondo na 
sequência da queda da árvore em causa;
- Limpeza de resíduos e espécies infestantes em 
caldeiras.

Elementos de água e Património 
integrante

- Atividades de inspeção visual e verificação do 
funcionamento dos elementos de água da freguesia;
- Limpeza dos elementos de água existentes no 
Jardim do Torel, Jardim Alfredo Keil e Jardim 
Marcelino Mesquita;

Reuniões realizadas

- Reuniões de planeamento de atividades a 
desempenhar na manutenção dos espaços verdes;

ESPAÇO PÚBLICO, ESPAÇOS VERDES 
E PATRIMÓNIO 
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- Coordenação com os serviços de Limpeza Urbana 
da Freguesia para a recolha de folhas em áreas
adjacentes e inseridas nos espaços verdes.

Intervenções realizadas no 
Espaço Público

- Intervenções de requalificação de calçada 
através da correção de zonas com patologias de 
descalcetamento e desnivelamento:
• Avenida Eng.º Duarte Pacheco;
• Rua Castilho;
• Avenida da Liberdade;
• Largo do Rato;
• Rua das Amoreiras;
• Rua de Santa Marta;
• Rua Braamcamp;

- Remoção e recuperação de pilaretes;

- Realização de levantamento de trabalhos a efetuar 
em futuras empreitadas a realizar pela Freguesia de 
Santo António;

- Apoio aos vários departamentos para realização 
de eventos e outras ações;

- Fiscalização de empreitadas realizadas em 
edifícios e outras estruturas da freguesia para 
verificação da manutenção das condições do 
espaço público.

Desenvolvimento de projetos

Durante este trimestre foram continuadas as 
diligências necessárias ao cumprimento dos 
procedimentos inseridos nos projetos no âmbito 
do Protocolo de Delegação de Competências 
celebrado entre a Câmara Municipal de Lisboa e a 
Junta de Freguesia de Santo António. Os projetos em 
causa são os seguintes:

•Requalificação do Jardim Marcelino Mesquita, 
onde se prevê a requalificação do piso com 
a repavimentação total do pavimento e a 
recuperação do mobiliário urbano, melhoramento 
dos passeios circundantes em calçada através do 
seu levantamento, eventual alargamento, subida 
de cota, reconstrução de caldeiras e calçada e 
replantação de árvores;

•Requalificação da Travessa do Fala-Só, onde 
se pretende aumentar a zona de estar do lado 
das escadinhas existentes, de forma a potenciar o 
desenvolvimento das zonas comerciais existentes 
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criando zona sobrelevada da faixa de rodagem;

•Reconstrução total do arruamento entre a Rua da 
Alegria e a Travessa do Fala-Só, onde se pretende 
realizar a reconstrução total da via em cubos 
revestidos de betão betuminoso.

     João Mesquita
     Coordenação Espaços Verdes e Património

e contribuir para a criação de novas, implantar 
banco corrido em betão para permitir o usufruto do 
alinhamento arbóreo e criação de zona de cargas/
descargas;

•Requalificação do Largo da Oliveirinha, através 
da criação de zona nivelada para conferir carácter 
de praça à zona, implantando degraus e de 
uma zona rampeada para vencer as diferenças 
de cota. Propõe-se também a introdução de um 
banco corrido, um ponto de água e um muro com 
conversadeiras entre o Largo da Oliveirinha e a rua 
do elevador da Glória;

•Requalificação urbana das ruas da Caridade 
e da Esperança do Cardal, com a substituição e 
reposição de pavimentos com correção de cotas, 
substituição de guardas existentes, ordenamento 
dos elementos de sinalização, substituição dos 
pavimentos junto aos corrimãos para introdução 
de elementos com maior atrito, reabilitação de 
corrimãos existentes, substituição de coletores 
danificados, alteração de sistema de drenagem de 
águas pluviais para o centro da via e ordenamento 
dos canais de circulação pedonais e rodoviários;

•Requalificação do Largo da Anunciada, através 
da substituição de pavimentos, com vista à melhoria 
da circulação pedonal e acesso às habitações, 
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Hip-Hop - Praia do Torel

LICENCIAMENTO
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LICENCIAMENTO

Introdução 

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

Licenciamento Zero 

Entre 1 de janeiro e 22 de novembro foram 
analisadas 736 comunicações prévias, o que traduz 
um acréscimo, relativamente à mesma data de 2016, 
de 3,8%. Assumindo uma variação equivalente 
até 31 de dezembro, o ano deverá encerrar com 
846 processos. Como é habitual foram realizadas 
várias reuniões com as operadoras de subsolo: EDP, 
EPAL, Lisboa Gás e PT para garantir condições de 
segurança na instalação de mobiliário urbano.

Ocupações Temporárias de 
Espaço Público

Foram recebidos e apreciados 3 pedidos de 
ocupação temporária de espaço público.

Trabalhos Diversos

Para além das colaborações habituais com outros 
Departamentos da Freguesia, o trabalho do 
Departamento de Licenciamento passou também 
pela colaboração com a CML, particularmente 
com a DGEPP, UIT, DCIEP, e DMMT. Foi dada 
neste período, prioridade à sensibilização dos 
estabelecimentos comerciais para as ocupações 
existentes e necessidade de licenciamento.

     Tiago Lopes
     Coordenação Licenciamento  
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ACÇÃO SOCIAL

LIMPEZA URBANA



Introdução 

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
outubro a dezembro de 2017 pelos Serviços de 
Limpeza Urbana da Freguesia de Santo António 
que dispõe de dois postos onde 44 colaboradores 
prestam serviços organizados em dois turnos 
(dia/noite). A equipa administrativa conta com 1 
colaborador.
Os serviços prestados pela freguesia incluem 
a limpeza das vias, espaços públicos, sarjetas 
e sumidouros, através de ações de varredura e 
lavagem.

Serviços regulares de limpeza 
urbana

- Serviços diários de varredura e lavagem de vias e 
espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
- Serviços de recolha de papeleiras na área da 
freguesia;
- Serviços de manutenção de passeios públicos 
através de sopro e aspiração de folhas;
- Serviços de deservamento dos passeios públicos;
- Circuito diário de apoio a recolha de lixo no espaço 
público na Colina de Santana e área da Glória.

Serviços excecionais de limpeza 
urbana

- Reforço dos serviços de limpeza urbana nas áreas 
de maior fluxo turístico da freguesia;

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:

- Vodafone Mexefest – 24 e 25 novembro de 2017: 
preparação de área para manutenção durante e 
após com serviços de varredura e manutenção de 
papeleiras;

- Concentração de Sindicatos da Polícia – 12 
outubro de 2017: manutenção de área após 
concentração com serviços de varredura e 
manutenção de papeleiras;

- Evento de animação Quiosque do Torel - 13 de 
outubro: manutenção de varredura e papeleiras. 

LIMPEZA URBANA
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Gestão de equipamentos

- Requalificação do pavimento dos balneários do 
Posto da Avenida com tinta antiderrapante;

     Filipa Mendes
     Coordenação Limpeza Urbana 

Colocação de contentores de apoio:
- Maratona de Lisboa Rock n´Roll – 15 outubro 
de 2017: serviços de reforço de varredura e 
manutenção de papeleiras durante o evento;
- Manifestação APED – 8 a 10 de outubro: serviços 
de acompanhamento da manifestação para apoio 
de varredura e manutenção de papeleiras.

- Realização de serviços de reforço e apoio de 
limpeza urbana em eventos organizados ou com o 
apoio da freguesia onde se destaca:

Feira da Avenida: 
- Colocação e manutenção de contentores de 
apoio nos dias de realização da feira da Avenida 
no âmbito de feira licenciada à Associação Passeio 
Público pelo Departamento de Licenciamento;

Departamento de Ação Social: 
- Apoio na limpeza coerciva de locais de pernoita 
de pessoas sem-abrigo;

Departamento de Cultura: 
- Magusto da Freguesia – 11 novembro 2017: 
colocação de contentores e apoio na manutenção 
do Jardim da Praça da Alegria antes e após o 
evento;
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COMÉRCIO E TURISMO



Introdução 

As atribuições deste Gabinete integram a 
dinamização de atividades de promoção do 
comércio dos bairros e das avenidas da Freguesia 
de Santo António, o apoio a eventos que 
proporcionem a captação de novos públicos para 
as lojas da freguesia e a promoção de iniciativas 
que promovam o comércio da freguesia.

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

 
Atividades realizadas no período 
de julho a setembro  2017

- Reuniões com a Coordenadora do Projeto CASO – 
Centro de Apoio à Saúde Oral, com o Presidente da 
Associação Mundo a Sorrir, com a Coordenadora 
do Banco de Equipamentos (Entrajuda) e com 
técnicos do DAS da Câmara Municipal de Lisboa, 
visando a validação da candidatura da Clínica 

CASO Lisboa, a instalar na Freguesia de Santo 
António.

- Participação no Seminário Portugal Economia 
Social’17, que teve lugar no Centro de Congressos 
de Lisboa nos dias 17 e 18 de novembro, tendo 
acompanhado especialmente os painéis de 
Financiamento Público e de Financiamento Privado a 
respostas sociais.

- Reuniões com o Diretor de Formação Empresas 
da Escola de Comércio de Lisboa, para 
estruturação das atividades a desenvolver em 2018 
vocacionadas para o tecido comercial da Freguesia 
de Santo António.

- Apoio à organização dos Prémios Mercúrio – 
iniciativa da CCP e da Escola de Comércio de 
Lisboa que visa homenagear aqueles que mais 
se destacaram em prol do comércio que este ano 
contou também com a colaboração da Freguesia 
de Santo António e, cuja cerimónia de Entrega 
dos Prémios teve lugar no dia 21 de novembro, no 
Cinema São Jorge.

- Reunião de trabalho com a Presidente da 
Associação de Comerciantes da Rua Castilho.

COMÉRCIO E TURISMO
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- Reuniões de trabalho com o produtor de eventos 
para a Associação de Comerciantes da Rua Castilho, 
subordinados aos eventos de Natal.

- Participação e acompanhamento de eventos 
organizados pela freguesia, nomeadamente o 
tradicional Magusto Solidário.

Próximas actividades

- Apoio a ações de dinamização das diversas áreas 
comerciais da freguesia, nomeadamente das Rua 
Castilho e da Av. da Liberdade, cujas organizações 
de comerciantes desenvolvem iniciativas específicas 
alusivas às festividades de Natal, bem como de outras 
áreas da freguesia.

- Acompanhamento das atividades e festividades 
natalícias da freguesia.

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

- Manutenção do relacionamento de proximidade 
com as Organizações Empresariais locais, visando a 
sensibilização mútua para o quotidiano do Comércio e 
do Turismo da Freguesia de Santo António

     Francisco Toscano
     Coordenação Comércio e Turismo



Freguesia de Santo António
Bem no coração de Lisboa 

Calçada Moinho de Vento nº 3 

1169-114 Lisboa

Telefones 218 855 230 (Sede) 

216 041 583 (Luciano Cordeiro) 

213 928 090 (Lg. São Mamede)

210 136 720 (Alexandre Herculano)

Fax 218 855 239

Email info@jfsantoantonio.pt

www.jfsantoantonio.pt

    /FreguesiaSantoAntonioLisboa


