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Bem no Coração de Lisboa

E completam-se mais três meses de quatro anos que fecham
um ciclo deste nosso primeiro mandato.
Quando tomámos posse as antigas Freguesias (São José, São
Mamede, Coração de Jesus) não dispunham de muito. Por
isso, requalificámos e ousámos sonhar. Criámos um Espaço
Jovem, uma Mercearia Social, um Centro Social, um Espaço
de apoio às vítimas de violência doméstica, entre muitas
outras coisas. Em suma, criámos alternativas para quem aqui
vive, trabalha e nos visita.
Mas temos muito mais obra feita. Alguma, não pode ter
tradução na frieza dos números, mas encontra eco nos
sorrisos de quem nos aborda diariamente. Porque a nossa
preocupação, sempre foram as Pessoas.

A maior conquista é sentir que a Freguesia de Santo António
está viva, está no mapa e é hoje uma Freguesia com caráter e
personalidade vincados, no seu coração e no de Lisboa.
E é o resumo de mais três meses de trabalho feito que aqui é
compilado.
Vasco Morgado – Setembro 2017

Este foi o mote em 2013, “Por Santo António, Pelas Pessoas”.
É por elas e para elas que fomos eleitos, para que Santo
António seja aquilo que todos desejamos: o coração da
cidade. Algo que só foi possível com uma equipa dinâmica
e conhecedora das realidades da Freguesia, que procurou
cumprir, com total empenho, aquilo a que se propôs fazer.
Trabalhámos afincadamente para que sentisse, em pleno,
uma diferença para melhor.

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · setembro de 2017

Ação Social
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AÇÃO SOCIAL
Introdução
O presente relatório consiste numa descrição
sumária do trabalho desenvolvido, no decorrer do
trimestre de julho, agosto e setembro de 2017, pelo
Departamento de Acção Social da Freguesia de
Santo António.
Está dividido por temas/acções, encontrando-se
para consulta do executivo todos os documentos e
processos arquivados.

Atendimentos
Os atendimentos são preferencialmente por
marcação e realizam-se às quintas-feiras no Centro
Social Laura Alves e às terças-feiras no Pólo de São
Mamede. Não obstante dos dias das marcações,
através do telefone directo do Departamento
realizamos atendimentos diários e as situações
de urgência são tratadas com a celeridade que o
assunto obriga. Neste trimestre, foram realizados um
total de 451 atendimentos.

Vassouras & Companhia
Diariamente realizamos através deste programa
o apoio ao nível da higiene da casa, higiene
pessoal, acompanhamento na aquisição de bens
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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 10
colaboradoras, 2 motoristas e 1 coordenadora e
é prestado apoio a um total de 131 beneficiários
mensalmente.

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
nos dias 27 de julho ,31 de agosto e 28 de
setembro . Este Departamento encontra-se inserido
no Grupo de Trabalho da Prevenção do qual fazem
parte as Juntas de Freguesia da Misericórdia,
Arroios e Santa Maria Maior, a PSP, o IAC e o
GAF do Liceu Passos Manuel. Durante estes meses
participámos também nessas reuniões no projecto
Tecer a Prevenção da Comissão Nacional de
Protecção de Crianças e Jovens.
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Trabalho a favor da comunidade Direção Geral de Reinserção Social
e Serviços Prisionais
Em parceira com a Direcção Geral de Reinserção
Social e Serviços Prisionais, neste trimestre
acompanhamos 2 prestador de trabalho a favor da
comunidade inserido no Departamento de Espaço
Público.

Visitas domiciliárias
Em articulação com a PSP realizámos 52 visitas
domiciliárias.
No âmbito das sinalizações que chegam a este
Departamento através do Serviço de Protecção Civil
da CML, acompanhámos 4 aberturas de porta com
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 Famões. 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 está em pleno funcionamento desde as
08H00 do dia 27 de julho de 2015. Tem como área
de intervenção a área da 1ª Divisão do Comando
Metropolitano de Lisboa. Este Espaço consagra
uma resposta integrada dos serviços policiais e de
técnicos de apoio à vítima, 24H por dia, 365 dias
por ano.
Tem como objectivos a intervenção directa 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
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da sociedade civil, bem como a promoção de
atividades de carácter preventivo, informativo e de
sensibilização na comunidade local.
É composto por três gabinetes, um deles com
acessibilidade para pessoas com mobilidade
reduzida, um espaço dedicado às crianças,
uma copa e um wc adaptado para pessoas com
mobilidade reduzida.
É dada uma resposta integrada recebendo,
avaliando, sinalizando e encaminhando a vítima de
acordo com as suas vulnerabilidades e necessidades
sempre com base nos procedimentos operacionais
da PSP.
Neste trimestre já temos registados 267
atendimentos.

Assistentes Social adstrito à Freguesia de Santo
António.
Inês Carrolo
Coordenação 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 Vânia Costa;
com a Dr.ª Edna Vitorino – Directora do SAD Boa
Ventura; o Dr.ª Francisco Silva e Dr.ª Raquell Marcos
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COMUNICAÇÃO E MARCA
Introdução

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

O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido pelo Departamento de
Comunicação no decorrer dos meses de julho a
setembro 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;

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:

Assegurar a comunicação institucional com os
media;
Criar, desenvolver e acompanhar as campanhas de
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Imagem e identidade da Freguesia
de Santo António

–Espaço do Cidadão inaugurado em Santo António
–Descobrir o Tivoli ao sabor do Fado

- Gestão de conteúdos no Facebook da Freguesia
(facebook/FreguesiaSantoAntónioLisboa) incluindo
a resposta online aos fregueses;

Agenda, Site, App

- Alteração no site e aplicação, sempre que
solicitado, da informação dos horários de
atendimento/ atendimento online da Freguesia entre
outras informações sobre funcionamento orgânico
da Freguesia e seus projetos;

–Feir'Alegria (3 eventos)
–À descoberta de Santo António: das Amoreiras ao
Salitre
–Passeio Sénior à Ericeira
–Tasting Fado
–Amoreiras: um jardim para voltar a amar
- Verão Senior 2017
- Férias / Projecto / Estúdio Bussola
- Teatro infantil - João e o pé do feijão

- Elaboração dos conteúdos para o site institucional
(www.jfsantoantonio.pt), nomeadamente nas áreas
de Notícias e Agenda.
As Notícias publicadas no sítio na Internet e APP
nestes dois meses foram as seguintes, num total de 8:
- Freguesia garante zonas exclusivas de
estacionamento
–Vasco Morgado faz balanço de mandato em
vídeo
–Feir'Alegria: inscrições abertas
–E as Férias continuam…
–Inauguração do Jardim das Amoreiras
–Aberta época balnear na Praia do Torel
–Jardim do Torel volta a receber Praia Urbana

Estiveram anunciados os seguintes eventos:

Comunicação institucional
com os media
- Freguesia garante zonas exclusivas de
estacionamento
–Freguesia de Santo António abre Espaço Cidadão
–Freguesia de Santo António adere à iniciativa
“Esqueça um livro, espalhe conhecimento”
–Jardim do Torel volta a receber praia urbana
–Carta à Ministra da Administração Interna
(Bombeiros)
–Vasco Morgado faz balanço de mandato em video
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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 e Executivo da Freguesia
de Santo António, onde é possível ter acesso às
iniciativas e eventos que decorrem nessa semana na
Freguesia;
–Edição de conteúdo e envio da Agenda Santo
António (enviada semanalmente às segundas-feiras)
aos Fregueses, cuja subscrição é efetuada mediante
pedido via correio eletrónico. Até ao momento
conta com 225 subscritores (+5 desde o último
relatório trimestral) que se interessam em receber
as novidades da Freguesia. Foram enviadas, neste
semestre, 13 newsletter eletrónicas.

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,
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distribuição de flyers (porta-a-porta), reportagem
fotográfica e elaboração de notícias dos seguintes
projetos:
–Feir'Alegria (inscrições de 15 a 16 de julho / 1 e 2
de julho)
–Passeio Sénior à Ericeira
–Tasting Fado
–Amoreiras: um jardim para voltar a amar
–Edital 2A/2017
–Cinema no Verão nas Amoreiras / Torel
–Praia do Torel
–Escola de Futsal
–Férias Bússola
–Projeto Bússola
–Estúdio Bússola
–Teatro “João e o Pé de Feijão”
–Sinaletica da Praia do Torel
- Produção de vídeo "Balanço de Mandato"
– Os 12 cartazes desenvolvidos foram colocados
nos 27 locais de estilo da Freguesia.

Gestão das Ocorrências Problemas
na Minha Rua
–Monitorização e acompanhamento diário das
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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” / Serviços de Atendimento / Via Email
(comunicação@ e info@):
Total de ocorrências registadas: 126
VIA SITE: 35
VIA MAIL COMUNICAÇÃO:50
VIA MAIL INFO:13
VIA ATENDIMENTO:24
VIA CHAT ONLINE:3

VAI GOPI CML: 1
Ocorrências em execução:
Espaço Público – 28
Espaços Verdes - 11
Limpeza Urbana – 2
Licenciamento – 0
Presidência - 0
Outros - 1
CML - 0
Total: 42
Total de ocorrências Finalizadas:
Espaço Público – 8
Espaços Verdes - 5
Limpeza Urbana - 6
Licenciamento – 3
Presidência - 6
Outros - 25
CML - 31
Total: 84
b) Via APP Santo António (de 1 de julho a 24
de agosto 2017):
Total de ocorrências registadas: 46
Ocorrências em execução:
Espaço Público - 31
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Limpeza Urbana - 5
Licenciamento - 2
Outros - 0
CML - 0
Total: 38
Total de ocorrências Finalizadas:
Espaço Público - 3
Limpeza Urbana - 5
Licenciamento - 0
Outros - 0
CML – 0
Total: 8
Desde o dia 23 de Fevereiro, altura de lançamento
da APP e seu uso por parte dos Fregueses,
atingimos as:
–433 ocorrências finalizadas
–257 ocorrências em execução

–Acompanhamento e reportagem das Férias
Grandes do Espaço Bússola
–Acompanhamento e reportagem do Tasting Fado
–Acompanhamento e Reportagem do 1º dia de
Cinema no Verão nas Amoreiras e Torel
–Acompanhamento e Reportagem da inauguração
do Espaço Cidadão
–Acompanhamento e Reportagem da inauguração
do Jardim das Amoreiras
–Acompanhamento e Reportagem da inauguração
da Praia do Torel
–Acompanhamento e Reportagem do Passeio
Sénior à Ericeira
–Produção de conteúdos e filmagem do vídeo
Balanço de Mandato
–Presidente, Falamos? Diretos via Facebook
(preparação e acompanhamento)
–Artes Finais das Magazine Santo António 11 e 12
Pedro Martins
Coordenação Comunicação

Num total de 685 ocorrências registadas via APP
Santo António.

Outros
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CULTURA, DESPORTO,
DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
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CULTURA, DESPORTO, DINAMIZAÇÃO
DO ESPAÇO PÚBLICO
1. Atividades do Departamento
Julho
Férias Grandes
- Coordenação e acompanhamento do Programa Férias
Grandes, praia e surf e atividades lúdico-desportivas da
parte da tarde - museus, dinâmicas de grupo, passeios
de barco, hippotrip, teleférico entre outros, sempre
recheados de muita animação;
- Coordenação e acompanhamento das férias do
Projeto Bússola, destinado a jovens entre os 11 e os 16
anos. Assim puderam passar umas férias diferentes, onde
participaram ativamente na realidade da Freguesia.
Para além das brincadeiras e idas à praia houve tempo
para a componente de cidadania e ação social, que foi
muito apreciada pelos jovens;
Exemplos de atividades:
- entrega dos almoços a alguns fregueses mais
carenciados, aproveitando assim para umas conversas e
brincadeiras inter-geracionais.
- restauração de canteiros e pintura de candeeiros da
Freguesia.
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Festa no Jardim das Amoreiras
No dia 1 de Julho foi realizada uma festa no
Jardim das Amoreiras com insufláveis, pipocas,
malabaristas, pinturas faciais e caricaturas.
Durante todo o dia o jardim recebeu a animação
e esclarecimentos das obras de requalificação do
jardim.
A equipa do Departamento de Cultura, Desporto
e dinamização do Espaço Público esteve presente
durante todo o dia a receber os fregueses nesta
festa.
À Descoberta de Santo António – passeio
cultural
Organização e acompanhamento do passeio.
Neste mês o tema do À Descoberta de Santo
António, em parceria com o Centro Nacional
de Cultura foi “Das Amoreiras ao Salitre”. Mais
uma vez os fregueses tiveram a oportunidade de
conhecer um pouco mais da sua Freguesia.
Tasting Fado
Organização e acompanhamento do evento.
Nos dias 4, 7 e 21 de julho, os fregueses tiveram
a oportunidade de conhecer melhor o Teatro Tivoli

17

CULTURA, DESPORTO, DINAMIZAÇÃO
DO ESPAÇO PÚBLICO
e assistir a um espetáculo de fado “Tasting Fado”
acompanhado com pastéis de nata e vinho do Porto,
o melhor da nossa Lisboa.
Passeio Senior – Dia Mundial da Amizade
Organização e acompanhamento do passeio,
procura do itinerário, local para o repasto e serviço
de transporte.
No dia 20 de Julho celebra-se o Dia Mundial da
Amizade, assim sendo fomos rumámos à Ericeira
com 150 seniores que disfrutaram de um pequeno
passeio pela vila e praia. Seguindo depois para
um almoço de confraternização onde para além
de várias iguarias, puderam também dançar e
passear pelo jardim da Quinta onde se realizou o
almoço. Regressámos a Lisboa com uma moldura
de lembrança para que nunca seja esquecida a
amizade e este dia em especial.
Cinema de Verão – no Jardim das Amoreiras
Organização (seleção de filmes e pedido
de licenças e autorização de exibição) e
acompanhamento do evento (montagens da tela,
projeção, montagem das cadeiras e desmontagem
do evento).
Durante o mês de julho, aos sábados, o Jardim das

Amoreiras foi palco de sessões do cinema ao ar livre
enchendo o jardim.
- La la land
- Boneca de luxo
- Annie
- Chorus Line
- Blue Skies
Matiné Dançante
Organização e acompanhamento do evento.
No dia 15 de julho houve mais uma matiné dançante
- uma tarde cheia de música e diversão no salão do
Bombeiros Voluntários Lisbonenses, na Freguesia. No
fim, foi servido um pequeno lanche, para celebrar o
convívio.
Reuniões
Reunião com o Laboratório de Bromotologia da CML
para coordenar as recolhas de água da Praia do Torel
durante o mês de agosto
Reunião com a SCML para coordenar o arranque da
Praia do Torel
Entrevistas a nadadores-salvadores para a Praia do
Torel
Reunião com a embaixada da Dinamarca para
futuros projetos em parceria com a Freguesia de Santo
António.
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Agosto
Férias Grandes
Coordenação e acompanhamento do Programa
Férias Grandes – praia e surf e atividades lúdicodesportivas da parte da tarde - museus, dinâmicas
de grupo, passeios de barco, hippotrip, teleférico
entre outros, sempre recheados de muita animação;
Praia do Torel
Organização e acompanhamento total da terceira
edição da Praia do Torel – a primeira praia urbana
da cidade de Lisboa.
Este ano o evento, que traz à Freguesia centenas
de veraneantes diários, contou com o patrocínio da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
O evento é composto pela zona balnear, sempre
vigiada pelos nadadores-salvadores, pelas zonas de
refeição e pelas de lazer, com as sessões de zumba
(manhãs) e escalada (aos sábados e domingos) e
ainda de cinema às sextas e sábados.
Durante os 31 dias da Praia de Torel a equipa do
Departamento de Cultura, Deporto e Dinamização
do Espaço Público esteve sempre presente para
acautelar e resolver, com a ajuda dos agentes da
PSP presentes no evento, qualquer situação que

surgisse e que seja menos própria.
Foi necessário fazer e acompanhar, diariamente,
as 5 análises de controlo da água da piscina. A
recolha da água é obrigatória e é enviada em
seguida para os laboratórios de bromotologia da
CML. Foi ainda necessário acompanhar as visitas
semanais da Delegada de Saúde à Praia do Torel,
com o intuito de verificar a qualidade da água.
Foi necessário acompanhar e participar na limpeza
da piscina e da areia, na montagem e desmontagem
dos chapéus e da área de lazer.
Cinema de Verão na Praia do Torel
Organização (seleção de filmes e pedido
de licenças e autorização de exibição) e
acompanhamento do evento (montagens do
material de projeção, montagem das cadeiras e
desmontagem do evento).
Em agosto, às sextas e sábados o Jardim do Torel foi
palco de cinema, mais um ano e o Cinema de Verão
voltou a encher o areal:
- Jack Burton nas garras do mandarim
- Estrada de Fogo
- Crocodilo Dundee
- Caça fantasmas
- Em busca da esmeralda perdida
- Top secret
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- Eduardo mãos de tesoura
- Big
Projeto Bússola – Regresso às aulas
Balanço do primeiro ano e organização e
elaboração das Férias Bússola em Setembro,
ocupação dos tempos livres e revisão das matérias
antes do regresso às aulas.
Organização e elaboração do Projeto Bússola
2017/18.
Abertura das inscrições e planeamento das
atividades para o novo ano letivo.
Organização e elaboração dos horários das várias
atividades lúdico-desportivas no estúdio bússola
para o ano de 2017/18: ballet, dança, viola,
guitarra elétrica, canto, bateria e esgrima.
Teatro Byfurcação
Cumprimento do protocolo estabelecido com o
Teatro Byfurcação, aquando as suas exibições de
peças infantis no Museu de História Natural e da
Ciência, sediado na Freguesia. Coordenação da
distribuição dos bilhetes para o Teatro “ João e o pé
de feijão”.

Reuniões
Reunião com o Festival Todos sobre localização de
um grafiti sugerido pela GAU (Gabinete de Arte
Urbana) da CML.

Setembro
Verão Senior
Organização (pesquisa de programas, itinerários,
restaurantes e serviços de refeição e transporte) e
acompanhamento de todo o programa do Verão
Senior.
Durante uma semana os seniores da Freguesia
aproveitam os seus dias de uma maneira diferente,
com o programa Verão Sénior. Durante esses dias
a comunidade senior residente na Freguesia tem
manhãs de praia e tardes de lazer e convívio, para
poderem gozar as suas merecidas férias.
Dia 4, manhã na praia do Tamariz, almoço na
Fábrica da Pólvora com baile, lanche e regresso a
casa.
Dia 5, manhã na praia do Tamariz, almoço nas
Docas de Lisboa, passeio de autocarro panorâmico
pela cidade de Lisboa, lanche e regresso a casa.
Dia 6, manhã na praia do Tamariz, almoço em
Colares-Sintra, passeio à Boca do Inferno, visita do
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Farol, lanche e regresso a casa.
Dia 7, manhã na praia do Tamariz, almoço na
Fábrica da Pólvora, passeio livre nos jardins da
Fábrica, lanche e regresso. da Fábrica, lanche e
regresso.
Dia 8, dia completo no Jardim Zoológico de
Lisboa, almoço no restaurante temático a Savana,
espetáculo dos golfinhos, lanche e regresso.
Verão Senior - Hotel
Organização (procura de agência, hotel, melhor
programa) e acompanhamento do passeio por parte
da equipa do Departamento.
Durante 4 dias, os seniores de Santo António
visitaram a Ilha de São Miguel no Açores.ao abrigo
do programa Verão Sénior –Hotel.
1º dia: chegada ao hotel de 4 estrelas, passeio
livre, almoço no hotel, visita ao centro histórico de
Ponta Delgada, Convento da Esperança, Forte de
São Brás, Portas da Cidade, Igreja Matriz de São
Sebastião, regresso ao hotel, jantar e alojamento.
2º dia: pequeno almoço no hotel, visita ao nordeste
da ilha, costa norte, direção à Lomba da Maia,
Fenais da Ajuda, Salga, Miradouro do Salto do
Cavalo, cascata do Céu da Noiva, Ribeira do
Guilherme, Ribeira dos Caldeirões, almoço na Vila
do Nordeste. Visita pelos miradouros da Ponta da

Madrugada e do Sossego, vila da Povoação, vila
Franca do Campo e Praia de Água d’Alto. Regresso ao
Hotel, jantar e alojamento.
3º dia: Pequeno-almoço no hotel, Passeio para a
parte sul da ilha, praias próximas de Ponta Delgada,
subida para a Lagoa do Fogo, miradouro da Lagoa
do Fogo, Ribeira Grande, Miradouro de Santa Iria,
plantações da chá, miradouro do Pico de Ferro.
Almoço em restaurante local, visita ao Parque da Terra
Nostra, visita às caldeiras e passagem pela Lagoa das
Furnas. Regresso ao Hotel, jantar e alojamento.
4º dia: pequeno almoço no Hotel, check-out, passeio
pela região Ocidental da Ilha, freguesia das Sete
Cidades, miradouro da Vista do Rei, Miradouro do
Escalvado, almoço em restaurante local, regresso
a Ponta Delgada, visita às estufas de ananases ,
Convento da Esperança, Santuário do Senhor Santo
Cristo. Seguimos para o aeroporto, formalidades de
embarque, avião às 21h destino Lisboa, chegada
pelas 00.10h.
Matiné Dançante
Organização e acompanhamento da Matiné por parte
da equipa do Departamento.
Tarde cheia de música ao vivo e diversão no salão
do Bombeiros Voluntários Lisbonense. Foi servido um
lanche para prolongar o convívio.
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CULTURA, DESPORTO, DINAMIZAÇÃO
DO ESPAÇO PÚBLICO
À Descoberta de Santo António
Passeio Cultural
Organização e acompanhamento do passeio. Neste
mês o tema do À descoberta de Santo António, em
parceria com o Centro Nacional de Cultura foi “As
estátuas da Avenida”. Mais uma vez os fregueses
tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais
da sua Freguesia.

Biblioteca Arquitecto Cosmelli
Sant’Anna
Julho
No dia 13 o Canto do Conto ao fim da tarde
despediu-se para férias, no Jardim das Amoreiras.
Era uma vez num jardim – leitura do Livro ‘Um
nadinha apertadinhos’ e releitura do livro pelas
crianças presentes na atividade
Canto do Conto nas creches da Freguesia de Santo
António
- Canto do Conto com o CAI de São José (sala dos
bebés, 1 ano e 2 anos)
- Canto do Conto na Creche Nossa Senhora da
Conceição (sala dos bebés, 1 ano e 2 anos)

- Leituras livres no novo espaço da Biblioteca com
crianças entre os 2 e os 3 anos do Centro Paroquial
de São Mamede e entre os 5 e os 9 anos do
programa de férias Festa das Artes

Agosto
Elaboração do projeto anual (setembro a julho)
Canto do Conto, com as datas e temas para o
próximo ano letivo. Este projeto será apresentado às
escolas e famílias da Freguesia no mês de setembro.
Balanço do ano anterior e elaboração do segundo
ano do projeto anual (setembro a maio) Passaporte
da Leitura – um novo ano, com uma nova cor, e
ainda mais diversidade de livros, para que durante
o ano letivo as nossas crianças possam criar e
enraizar mais e melhores hábitos de leitura.

Setembro
Reuniões com o CAI de São José, Creche de São
Mamede e Creche Nossa Senhora da Conceição
para coordenação do ano letivo e apresentação do
Canto do Conto 2017/2018 – marcação das datas
anuais.
Reunião com Escola Básica de São José e Luísa
Ducla Soares para coordenação das atividades
várias do próximo ano letivo e continuidade do
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Passaporte da Leitura.
Início do segundo ano do Projeto de Promoção
do Livro e da Leitura do Passaporte da Leitura nas
escolas básicas da Freguesia. Neste ano a Freguesia
disponibiliza novos livros e aventuras para descobrir,
acrescentando aos mais de 400 livros que a Biblioteca
Cosmelli Sant’Anna leva, mensalmente, para as
escolas.
Depois das férias, o Canto do Conto regressa no dia
14 de setembro para alegria das famílias da Freguesia
que, ao fim da tarde podem descobrir novas histórias
e atividades no novo espaço da Biblioteca Cosmelli
Sant’Anna.
Em meados de setembro será um dia muito especial
para a BACS, pois será inaugurada a primeira
exposição nas novas instalações, com a arte do
freguês Gabriel M. Milteny, que escolheu o nosso
espaço para os seus trabalhos.
Filipa Veiga
Coordenação Cultura
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EDUCAÇÃO
Hip-Hop - Praia do Torel
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EDUCAÇÃO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
Julho a Setembro de 2017 pelo Departamento de
Educação da Freguesia de Santo António.
De acordo com as diversas competências
delegadas à Junta de Freguesia de Santo António, o
Departamento de Educação realizou:

Requalificação / manutenção /
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:
- Limpeza da horta da EB1/JI S. José;
- Substituição de 3 torneiras de WC da EB1/JI S.
José;
- Pintura de parede na sala da Associação de Pais
da EB1/JI S. José;
- Manutenção de lavatórios das casas de banho da
EB1/JI S. José;
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- Substituição tampa sifão wc Jardim-de-infância da
EB1/JI S. José;
- Limpeza Geral em ambas as Escolas.

Entrega de materiais nas escolas
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o
regime
Jurídico e as competências das autarquias locais no
art. 16º, nº1 alíneas mm) foi realizado:
- Entrega mensal de Material de higiene e limpeza
na EB1/JI Luísa Ducla Soares (atualmente nas
instalações da EB1/JI Gaivotas) e na EB1/JI S.
José;
- Entrega de um KIT de Boas – Vindas à Escola, com
diverso material escolar a todos os alunos da EB1/JI
Luísa Ducla Soares e da B1/JI S. José;
- Entrega de produtos de primeiros socorros às
escolas EB1/JI Luísa Ducla Soares e B1/JI S. José.
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EDUCAÇÃO
Interrupção Letiva do Verão e
Interrupção Letiva de Setembro
Para além da competência da Junta de Freguesia em
apoiar e responder às necessidades das famílias nas
AAAF (Atividades de Animação e Apoio à Família)
e na CAF (Componente de Apoio à Família) após
horário letivo, tem também, as Interrupções Letivas:
- Interrupção letiva do Verão (de 26 de Junho a
28 de Julho), com o horário da CAF das 8h às 19h
e durante todo o mês de Julho foram feitas diversas
atividades/ passeios/ praia, etc.
- Interrupção Letiva de Setembro (de dia 4 a dia 12
de Setembro), com horário das 8h às 19h. Durante
o mês de Agosto foram pedidos orçamentos e feito
um planeamento para os primeiros dias de Setembro
(Praia, jardins, cinema S. Jorge, Natura Park, parque
de diversões, Museu do Teatro de da Dança, ateliers
de culinária e de expressão plástica, hora do conto,
mangueiradas e jogos de água na Escola, etc.

Reuniões/orçamentos/
entrevistas/planificações/
propostas/ outros
Realização de reuniões de trabalho no âmbito
das competências coordenados pelo pelouro da

Educação:
- Foram elaboradas diversas propostas:
. Transporte para visitas/passeios na Interrupção
letiva de Setembro;
. Contratação de monitora para AAAF/CAF da
Escola S. José;
- Foram realizadas diversas reuniões com equipa
do CAF da EB1/JI Luísa Ducla Soares (atualmente
nas instalações da EB1/JI Gaivotas) e da EB1/JI S.
José;
- Pedidos de orçamentos:
. Transporte (Interrupção Letiva de Setembro)
- Visitas às Escolas;
- Planificações quinzenais de CAF e AAAF;
- Foi realizada reunião na EB1/JI Luísa Ducla Soares
e na EB1/JI S. José, com as Coordenadoras
das Escolas, as Educadoras de Infância e a
representante do Agrupamento Baixa-Chiado para
avaliação das AAAF (Atividades de Animação e
Apoio à Família) e da CAF (Componente de Apoio
à Família) durante o 3º período;
- Participação de reunião geral do Agrupamento
Baixa-chiado;
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- Foi realizado o relatório FINAL das AAAF e da CAF de
ambas as escolas;
- Foi realizado o relatório Financeiro das AAAF e da CAF
relativamente ano letivo 2016/2017 de ambas as escolas;
- Foram feitos os recibos de pagamento das AAAF e da CAF
de ambas as escolas;

Carla Pereira Gomes
Coordenação Educação
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ESPAÇO PÚBLICO,ESPAÇOS
VERDES E PATRIMÓNIO
Informação Escrita do Presidente - Trimestral · dezembro de 2015
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ESPAÇO PÚBLICO, ESPAÇOS VERDES
E PATRIMÓNIO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses
de abril a junho de 2017 pelo Departamento de
Espaços Público, Espaços Verdes e Património da
Freguesia de Santo António.
A Freguesia tem sob a sua gestão um conjunto
de 15 espaços verdes, totalizando uma área de
31,512 m2, cuja manutenção está entregue à
Freguesia por transferência de competências,
efetivada a 10 de Março de 2014.
A manutenção dos espaços verdes seguia,
anteriormente, um desenho adequado à cidade
e à gestão dos espaços da CML. Este facto levou
a uma diversidade de contratualizações que
foi gerida e analisada durante este trimestre de
forma a otimizar o funcionamento dos referidos
serviços.
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
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.
Nestes Espaços Verdes as intervenções têm sido,
sobretudo ao nível de:
- Limpeza geral dos espaços ajardinados, com
recolha do lixo das papeleiras
- Colocação de sacos de lixo dos dispensadores de
dejectos caninos
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ESPAÇO PÚBLICO, ESPAÇOS VERDES
E PATRIMÓNIO
- Sacha, monda de canteiros, corte de relvas e
passagem com roçadora nos pavimentos

Gestão e manutenção de
Espaços Verdes
- Operações de remoção de resíduos, sacha e
monda de canteiros, corte de sebes, poda de
arbustos e corte de relvados;
- Inspeção e adequação do sistema de rega de
vários espaços verdes da Freguesia;
- Inspeção visual do arvoredo existente nos espaços
verdes da Freguesia;
- Acompanhamento e fiscalização das intervenções
realizadas nos espaços verdes;
- Recuperação de canteiros degradados, através
de aeração do solo e plantações de espécies
arbustivas;

Intervenções no arvoredo inserido
nos Espaços Verdes
- Identificação de patologias em arvoredo e
necessidade de intervenções de manutenção;
- Comunicação com o Departamento de

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · setembro de 2017

Manutenção de Espaços Verdes da CML para a
elaboração de relatórios de avaliação do estado
fitossanitário do arvoredo existente;

Intervenções no arvoredo
em caldeira
- Inspeção visual do arvoredo em caldeira existente
na Freguesia;
- Corte de pequenos ramos e pernadas de arvoredo
em caldeira existente na Freguesia;
–Comunicação com a CML para organização
da intervenção de remoção de cepos e posterior
plantação de novos exemplares;
–Plantação de uma boganvília no Jardim do Torel
–Plantação de árvores no Parque Infantil do Torel

Elementos de água e Património
integrante
- Atividades de inspeção visual e verificação do
funcionamento dos elementos de água da Freguesia;
- Limpeza e manutenção dos elementos de água
existentes na Freguesia;
- Articulação com os serviços da CML para limpeza
e tratamento da cantaria existente na fonte do
Jardim Marcelino Mesquita;
–Colaboração com a CML para definição
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definição de necessidades referentes à recuperação
do pavimento do Jardim Marcelino Mesquita
e averiguação de possibilidade realização de
empreitada do mesmo âmbito no Jardim do Torel;
–Requalificação do bebedouro do Jardim do Torel
–Colocação de novos bancos na Praça da Alegria
–Requalificação do sistema de rega no Jardim
Camilo castelo Branco.

Reuniões realizadas
- Coordenação com os serviços de Limpeza Urbana
da Freguesia para a recolha de folhas em áreas
adjacentes aos espaços verdes;
- Reuniões com várias entidades para discutir a
adequação e possibilidade de realização de
atividades em espaços verdes e instalação de
equipamentos;
–Coordenação com o Departamento de Cultura
para definição da organização de eventos nos
espaços verdes da Freguesia.

Intervenções realizadas no
Espaço Público

da calçada (descalcetamento de calçada e tampas
de visita, abatimentos, nivelamento de pavimento
com raízes e caldeiras, reafixação de pilaretes e
sinalização vertical, colocação de guarda-corpos),
totalizando 287,98 m2.
Ruas intervencionadas:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
;

Rua Bernardo Lima
Largo do Rato
Avenida da Liberdade
Rua Joaquim António de Aguiar
Rua da Escola Politécnica
Rua Barata Salgueiro
Rua da Alegria
Escadinhas da Caridade
Rua do Telhal
Rua do Cardal
Rua Alexandre Herculano
Rua da Caridade
Rua Cecílio de Sousa
Rua da Sociedade Farmacêutica
Rua do Passadiço
Rua Bernardino Ribeiro
Praça das Amoreiras

Intervenções realizadas ao nível de requalificação
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ESPAÇO PÚBLICO, ESPAÇOS VERDES
E PATRIMÓNIO
Desenvolvimento de projetos
–Requalificação do Jardim Marcelino Mesquita
–Requalificação do Jardim do Torel
–Requalificação do Jardim Camilo Castelo Branco
–Requalificação dos espaços verdes da Rua
Braancamp
–Requalificação do lago do Jardim Alfredo Keil
–Requalificação da Travessa do Fala-Só
–Reconstrução total do arruamento entre a Rua da
Alegria e a Travessa do Fala-Só
–Reconstrução do Largo da Oliveirinha
–Reconstrução da Rua da Caridade e Rua da
Esperança do Cardal
–Requalificação do Largo da Anunciada

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

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

Licenciamento Zero
Foram recebidos, desde Junho 2017 comunicações
prévias, sendo o total do ano até ao momento
de 603 comunicações. 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
Foi apreciado 1 pedido 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/DEPEP,
nomeadamente no que respeita à organização do
desfile de automóveis históricos, organização da
UACS.
Infelizmente foi também necessário prosseguir o
apoio dado a Fregueses relativamente ao ruído de
funcionamento de estabelecimentos.

Tiago Lopes
Coordenação Licenciamento
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ACÇÃO SOCIAL

LIMPEZA URBANA
Informação Escrita do Presidente - Trimestral · junho de 2016

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

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:
- Comemoração do 206º aniversário da
Independência da Venezuela 5 Julho: Apoio na
manutenção do espaço da cerimónia de celebração
organizada pela Embaixada da Venezuela na
Avenida da Liberdade, junto ao monumento a Simón
Bolívar;
- Noite Branca de Lisboa- 21 Julho: Apoio ao evento
na manutenção de papeleiras e varredura da área
da Avenida da Liberdade e Castilho;
- Evento Miradouro do Torel – 28 de Julho: Apoio
ao evento na cedência de contentores de apoio e
reforço de limpeza de papeleiras;
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Serviços de reforço e apoio de
limpeza urbana em eventos
organizados ou com o apoio da
Freguesia

manutenção final após encerramento do evento com
varredura de área e lavagem de escadarias;
Departamento de Ação Social:
- Apoio na limpeza coerciva de locais de pernoita
de pessoas sem-abrigo;

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;

Gestão de equipamentos

Departamento de Cultura:
- Cinema no Verão - Julho: Colaboração para
reforço de manutenção de espaço e papeleiras no
Jardim das Amoreiras;
- "Jardim das Amoreiras - um jardim para voltar a
amar" 1 de Julho: Colaboração para reforço de
manutenção de espaço e papeleiras no Jardim das
Amoreiras;
- Praia do Torel – Agosto: Colaboração para
manutenção diária do espaço durante o mês de
Agosto com apoio de varredura e manutenção de
papeleiras, lavagem de sanitários, colocação de
contentores de apoio. Para este evento foram ainda
realizadas intervenções excecionais de limpeza
para preparação de local, manutenção intermédia
semanal com varredura e lavagem de escadarias,

- Aquisição de placas de proteção para intervenções
de deservamento na via pública;
- Aquisição de serviços de manutenção anual
preventiva de segurança contra incêndios dos postos
de Limpeza Urbana;
- Revisão e inspeção anual de veículos ao serviço do
departamento;
- Aquisição de equipamentos de ar condicionado
para instalações de cantina e gabinete do Posto do
Rato;
- Procedimentos para passagem de registo de
propriedade de veículo GOUPIL (matricula 83-IP69) da CML para a Freguesia de Santo António,
conforme deliberação da CML efetivada por Auto de
Transferência de 22 de Junho de 2017;
- Manutenção geral de equipamentos (sopradores,
roçadoras, veículos) e instalações (fogão elétrico do
cantina do posto da Avenida)
- Aquisição de 2 aspiradores elétricos ao abrigo do
contrato de financiamento do Fundo Ambiental;

Outros
- Criação de circuito semanal de lavagem com
mangueira de pressão em pontos críticos da Freguesia
(recantos, escadarias, etc)

Filipa Mendes
Coordenação Limpeza Urbana
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COMÉRCIO E TURISMO
Introdução

com viabilidade económica e que tragam novas
dinâmicas comerciais para a cidade.

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
Participação na apresentação da Academia do
Comércio, promovida pela UACS - União das
Associações do Comércio e Serviços do Distrito
de Lisboa e pela Câmara Municipal de Lisboa,
e que visa apoiar tecnicamente a criação, ou
o desenvolvimento, de projetos empresariais

Apresentação da Noite Branca - projeto de
dinamização do comércio da cidade de Lisboa
promovido pela UACS - União das Associações do
Comércio e Serviços do Distrito de Lisboa, com o
apoio da Câmara Municipal de Lisboa, ao qual a
Freguesia de Santo António aderiu desde o primeiro
momento.
Participação na inauguração do rooftop da UACS
– União das Associações do Comércio e Serviços
do Distrito de Lisboa, que se pretende constituir
como um espaço de convívio entre os empresários
associados da UACS.
Reunião de trabalho com a Presidente da
Associação de Comerciantes da Rua Castilho.
Participação e acompanhamento de eventos
organizados pela Freguesia, nomeadamente a
FeirAlegria, a Tarde Infantil e a Noite de Cinema no
Jardim das Amoreiras
Participação na inauguração do Espaço
Cidadão – iniciativa conjunta da Agência para
a Modernização Administrativa e a Freguesia de

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · setembro de 2017

42

Santo António, que vai proporcionar aos cidadãos
tratarem de diversos serviços e obrigações pessoais
apoiados por pessoas treinadas, num espaço central
da Freguesia.
Dinamização da iniciativa Noite Branca Lisboa articulação com as Associações de Comerciantes da
Freguesia e com a organização do evento.

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.

Participação na Noite Branca Lisboa, em vários locais
da Freguesia.
Reunião com a Coordenadora da Associação Mundo
a Sorrir, para fecho do Orçamento de Implantação e
Funcionamento da Clínica CASO.

Francisco Toscano
Coordenação Comércio e Turismo

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 locais, bem como
de outras áreas da Freguesia.
Acompanhamento das diversas atividades de
animação de verão que têm lugar em vários locais da
Freguesia.
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Freguesia de Santo António
Bem no coração de Lisboa
Calçada Moinho de Vento nº 3
1169-114 Lisboa
Telefones 218 855 230 (Sede)
933 060 929 (Luciano Cordeiro)
213 928 090 (Lg. São Mamede)
Fax 218 855 239
Email info@jfsantoantonio.pt
www.jfsantoantonio.pt
/FreguesiaSantoAntonioLisboa

