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Bem no Coração de Lisboa

Com cerca de 12.000 vizinhos, a Freguesia de Santo António
tem na sua área geográfica 6.600 habitações distribuídas
por quase 150 arruamentos...
Integrar tudo e todos, desde Pessoas, empresas, viaturas,
animais, valorizando e preservando lugares emblemáticos,
tentando melhorar o dia-a-dia daquela que é chamada de
"vida comunitária" é o nosso desafio constante. Certos porém
que nem sempre é conseguido a 100%. Razões podemos
enumerar algumas, mas se calhar a mais simples é a que
merece ser aqui referenciada.
Lisboa, mais concretamente a Freguesia de Santo António
(como todas as outras) recebe do Orçamento de Estado
uma verba por freguês. Ou seja, recebemos pelas 12.000
Pessoas que aqui habitam oficialmente, mas na realidade
trabalhamos para quase 200.000 diariamente. Os que para
cá vêm trabalhar todos os dias, também não podem ser
excluídos do nosso trabalho, os que nos visitam e ocupam os
hotéis que, por sua vez, empregam entre outras, Pessoas da
Freguesia, também não.

O projeto Valor Humano é uma forma de ir mais além do que
a regular oferta de cabazes e adaptada às necessidades
de cada família da Freguesia de Santo António para que a
dignidade rime com solidariedade. Exclusivamente dirigida
aos cidadãos da freguesia com condições socioeconómicas
sensíveis, identificados pelo Departamento de Ação
Social da Freguesia, neste espaço é possível escolher bens
alimentares, vestuário, produtos de higiene pessoal, artigos
puericultura, entre outros. A aquisição dos bens é efetuada
através de créditos especiais, “santo antónio” (moeda virtual
criada para este mercado) e não euros, atribuídos aos
cidadãos de acordo com o agregado e as condições da
cada família.
O que nos resta é continuar a trabalhar em prol de TODOS. E
no final, nunca desistir.
Por Santo António, pelas Pessoas.

Vasco Morgado Jr. – junho 2016

Apesar desta realidade a equipa que tenho a HONRA de
liderar, que nos meses de abril, maio e junho, levaram a cabo
um trabalho de 12 para 200, de cabeça bem levantada
sempre com o foco nas Pessoas. E foi a pensar nas Pessoas
que inaugurámos, no dia 14 de abril, a mercearia social
VALOR Humano.
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Ação Social

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

VASSOURAS & COMPANHIA

O presente relatório consiste numa descrição
sumária do trabalho desenvolvido no decorrer
do trimestre abril, maio e junho de 2016, pelo
Departamento de Ação Social da Freguesia de
Santo António.

Diariamente realizamos através deste programa o
apoio ao nível da higiene da casa, higiene pessoal,
acompanhamento na aquisição de bens e serviços
(medicamentos, compras), acompanhamento e
transporte a consultas médicas e exames, entrega
de alimentos no domicílio, acompanhamento a
passeios. Sendo dada resposta também em casos de
solicitações pontuais.

Está dividido por temas/acções 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 Pólo 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 255 atendimentos.
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Neste momento o programa conta com 8
colaboradoras, 2 motoristas e 1 coordenadora e
é prestado apoio a um total de 98 beneficiários
mensalmente.

COMISSÃO DE PROTEÇÃO
CRIANÇAS E JOVENS LISBOA
CENTRO (CPCJ-LISBOA CENTRO)
Estivemos presentes nas reuniões da Comissão
Alargada da CPCJ - Lisboa Centro que se realizam
na última quinta-feira de cada mês nos dias 28
de abril, dia 26 de maio e 29 de junho. 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

REUNIÕES
Realizámos diversas reuniões com várias entidades
parceiras, para articulação e trabalho de casos.
Destacamos as reuniões com a CIMPOR, a PSP na
pessoa da Subcomissário Aurora Dantier, Chefe
António Lobo, Subcomissário Tiago Miranda, a
Santa Casa de Misericórdia de Lisboa (SCML) na
pessoa da Dr.ª Etelvina Amoroso - Diretora da UDIP
Sul; com a Diretora do Centro de Dia de Coração
de Jesus - Dr.ª Elsa Gaspar; com a Dr.ª Edna Vitorino
Assistente Social do Centro de Dia de Coração de
Jesus; a Dr.ª Raquell Marcos e o Dr. Francisco Silva
que são os Assistentes Sociais adstritas à Freguesia
de Santo António; Dr.ª Celeste Brissos e Dr.ª
Marisa Melo do NPISA (Núcleo de Planeamento e
Intervenção Sem Abrigo); Dr.ª Sandra Anastácio e
Filipe Rodrigues da Associação João 13; Dr.ª Luísa
Matos da Equipa de apoio à família da Direção de
Ação Social Local – Sul; Dr.ª Susana Cintra, Dr.ª
Cristina Proença, Dr.ª Amélia Veloso e Dr.ª Valentina
Chitas da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) Equipa da Divisão

de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências (DICAD); Dr. Luís Manuel, Elaine Silva
e Luísa Dias do Refeitório da CIMPOR e Dr.ª Cecília
Correia das Irmãs Oblatas.

ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIOS
Continuámos a orientação das Estagiárias Sara
Alexandra Pinto Leão Lopes Félix e Anabela
Teixeira Ferreira alunas do 2º ano do 2º Ciclo do
Mestrado em Psicologia Forense e da Exclusão
Social da Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias. Estas alunas estão a realizar um estágio
curricular de 300horas. Recebemos duas estagiárias
adstritas às Irmãs Oblatas que realizam um estágio
de 6 meses na Lavandaria.

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, temos até ao momento
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AÇÃO SOCIAL
2 prestadores de trabalho a favor da comunidade
inseridos no Departamento de Espaço Público.

VISITAS DOMICILIÁRIAS
Em articulação com o Centro de Dia de Coração
de Jesus e a PSP realizámos 18 visitas domiciliárias,
baseadas nas sinalizações recebidas pelo
Recenseamento Geriátrica da Freguesia de Santo
António.
Realizámos 15 visitas solicitadas pelos próprios
no sentido de perceber a resposta adequada à
problemática sinalizada.
No âmbito das sinalizações que chegam a este
departamento através do Serviço de Protecção Civil
da CML, acompanhámos 17 aberturas de porta com
socorro na área da freguesia.

APOIO ALIMENTAR PINGO
DOCE (PD) E MOVIMENTO ZERO
DESPERDÍCIO (ASSOCIAÇÃO
DARIACORDAR)
No âmbito da parceria estabelecida com o Pingo
Doce, SA continuámos com a distribuição recolha
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dos donativos recebidos pelos PD de Algés e
Famões 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 foi inaugurado no dia 24 de julho
de 2015 estando 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 e este Espaço consagra
uma resposta integrada dos serviços policiais e de
acção social de apoio à vítima, 24h por dia, 365
dias por ano.
Tem como objetivos a intervenção directa nas
denúncias de Violência Doméstica em articulação
com as diversas entidades com atuação 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.
Este espaço tem duas entradas independentes,
assegurando a privacidade, o conforto e a
segurança necessárias às vítimas deste tipo de
crime. 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.
O atendimento é realizado por dois polícias (um
do género feminino e outro do género masculino),
coadjuvados por técnicos de apoio à vítima da
Freguesia de Santo António. O atendimento é
assegurado por um efetivo de dez polícias que
trabalham em rotação de 24 horas e em turnos de
oito horas.
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 193
atendimentos, 97 no trimestre abril, maio e junho.

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 abril a
junho de 2016.
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;

Conceber, 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;
Promover o registo sistemático de notícias
divulgadas na comunicação social que respeitem à
Freguesia;
Calendarizar os eventos organizados pela
Freguesia;
Disponibilizar informação pormenorizada sobre
as atividades, projetos e iniciativas da Freguesia,
procurando estabelecer os suportes digitais como
plataformas de comunicação interna e externa por
excelência.
De acordo com as competências acima descritas,
desenvolvemos os seguintes projetos:

Assegurar a comunicação institucional com os
media;
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Imagem e identidade da Freguesia
de Santo António
- Desenvolvimento da entidade e sinalética VALOR
Humano.

Gestão dos conteúdos dos media
digitais e físicos da freguesia
- Elaboração de conteúdos (texto e imagem) e
paginação do sexto número do Magazine Trimestral
Santo António;
- Contactos com diversas entidades da Freguesia
para obtenção de parcerias, entrevistas e notícias,
sobretudo para criar parcerias para a mercearia
social – VALOR Humano;
- Gestão de conteúdos no Facebook da Freguesia
(facebook/FreguesiaSantoAntónioLisboa ) incluindo
a resposta online aos Fregueses;
- Alteração das iniciativas do site da freguesia onde
se deu principal destaque ao Espaço Júlia, VALOR
Humano e Refood Santo António;
- Elaboração dos conteúdos para o site institucional
(www.jfsantoantonio.pt), nomeadamente nas áreas
de notícias e agenda.
As notícias em agenda foram: Exposição “Colorir o
Passado” / OTL Férias da Páscoa / Maratona de
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Leitura nas Escolas Básicas da Freguesia (2ªedição)
/ Exposição “Envelhecer Fora do Armário” / Canto
do Conto – Histórias com lobos dentro” / Fórum
de Investimento e Imóveis em Portugal / FeirAlegria
(evento agendado até ao final do ano) / Oficina
de Ilustração - "Olha-te ao Espelho" / 39ª Corrida
da Liberdade / Exposição "As cores são quentes e
o mundo nem sempre redondo" / Carta por Pontos
/ Teatro Juro – Quem mais jura mais mente / 7ª
edição FESTin / Olisipíadas – Futebol / Canto
do Conto – “Todos à Biblioteca” / Olisipíadas
– Basquetebol (2ªfase) / Curso de Monitores
2016 / Exposição "Equador" / Assembleia de
Freguesia – Edital 3/2016 / Workshop – Nutrição
Cerebral / Aventura no Jardim / Arraial Santo
António 2016 / Ópera para Todos / Festa do
Dia do Vizinho / / Oficina de Ilustração - "Olhate ao Espelho" (2ª edição) / O Principezinho /
VII Jornadas Antonianas / Arraial UACS / Jogo
Portugal x Estónia / Canto do Conto – “Ó-i-ó-ai fui
comprar um manjerico” / Vieira da Silva em Festa /
Exposição “Palimpsesto Urbano” / Férias Grandes
/ Zumba Sunset / Sessão Ordinária Assembleia
Freguesia.

Comunicação institucional
com os media
- Gestão da base de dados de contactos de Órgãos
de Comunicação Social;
- Acompanhamento dos vários meios de
comunicação no que diz respeito à Mercearia
Social VALOR Humano: IMPRENSA – Jornal Público
(15 de abril); Diário de Notícias (15 de abril);
Jornal de Notícias (30 de março e 15 de abril).
ONLINE – Câmara Municipal de Lisboa (14 de
abril); Boas Notícias (18 de abril); CISION (15 de
abril); Hipersuper (14 de abril); Imagens de Marca
(15 de abril); Marketeer (15 de abril); Máxima.pt
(18 de abril); New in Town (14 de abril); Notícias
ao Minuto (13 de abril); Público Online (15 de
abril); Renascença (15 de abril); Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa (15 de abril); TSF (13 de
abril); TELEVISÃO – “Portugal em Direto”, RTP1 (14
de abril); “Jornal Diário”, Porto Canal (20 abril);
“Primeiro Jornal”, SIC (14 de abril); “Jornal das 8”,
CMTV (14 de abril); TVI (20 de abril). RÁDIO –
Edição da Noite – Rádio Renascença (14 de abril).
AGÊNCIAS – Lusa (13 de abril).
- Acompanhamento ao programa da RTP1 “Preço
Certo” (17 de maio);
- Elaboração do caderno de imprensa sobre a
Inauguração do VALOR Humano;

- Acompanhamento do programa “Agora NOS”,
RTP1 sobre a iniciativa Aventura no Jardim (dia 27
de maio).

Comunicação interna
- Criação e envio de emails-convite para os
colaboradores da Freguesia;
- Envio de uma agenda interna (enviada todas as
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.
- Criação de uma newsletter semanal (enviada
todas as segundas feiras) aos fregueses que fazem
o pedido via correio eletrónico. Até há data 45
subscritores recebem as novidades da freguesia.

Criação, design, produção e
divulgação de peças para suporte
às iniciativas desenvolvidas pela
freguesia
- Desenvolvimento da concepção gráfica (suportes
físicos e digitais), coordenação da distribuição
de cartazes nos locais de estilo da Freguesia,
distribuição de flyers (porta-a-porta), reportagem
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jfsa_dia_crianca_flyer_100x150mm_AF.pdf
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fotográfica e elaboração de notícias dos seguintes
projetos: OTL Páscoa 2016 / Reunião com
moradores/comerciantes Colina Santana / Novos
protocolos na freguesia / Envelhecer Fora do
Armário / VALOR Humano – Inauguração / Canto
do Conto – “Histórias com lobos dentro” / Já
abriu!!! / “Olha-te ao espelho” / Venda pontual
Dia da Mãe e Dia da Espiga / Candidaturas
admitidas Sorteio nº1/JFSA/DL/2016 / FÉRIAS
GRANDES 2016 / SORTEIO No2/JFSAN/
DL/2016 / SORTEIO No3/JFSAN/DL/2016 / O
céu e a terra / Inauguração Dona Ajuda /
JURO! / Passeio Sénior – Fátima/Nazaré / Venda
Pontual de Manjericos – Noite de Santo António /
FÉRIAS GRANDES 2016 – ESGOTADO / Convite
às Associações para o Arraial de Santo António
/ Reunião moradores/comerciantes Amoreiras /
Reunião Hotéis da Freguesia / FESTin 2016 / “A
República das Bananas” /
Curso de Monitores 2016 / Exposição Equador /
Candidaturas admitidas Sorteio nº4/JFSA/DL/2016
/ Festival Play na BACS / Foco Musical nas
Escolas / Aventura no Jardim 2016 / Preço Certo
/ Externato Marista visita VALOR Humano / Ópera
para Todos / Dia do Vizinho 2016 / Olisipíadas –
Tocha / IX Mercado Salto Alto / Protocolo Doação
Hotel Sofitel / “Olha-te ao espelho” (2ª edição) /
O ano letivo chegou ao fim!!! /
Palimpsesto Urbano.
- Os cartazes desenvolvidos foram colocados nos
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27 locais de estilo da Freguesia: Maratona de
Leitura / Festin / Exposição “Envelhecer Fora do
Armário” / Canto do Conto “Histórias com Lobos
Dentro/ Peça de Teatro Juro / Viagem Sénior –
Fátima e Nazaré / Exposição “As cores são quentes
e o mundo nem sempre redondo” / Peça de Teatro
“Ao vivo e em directo” / VII Jornadas Antonianas/
Nutrição Cerebral / Exposição “Equador” / Curso
de Monitores de Campos de Férias e Tempos
Livres / Aventura no Jardim / Tocha Olisipíadas
/ Workshop de Ilustração “Olha-te ao Espelho”
(1ª e 2ª edição) / Férias Grandes 2016 / Carta
por Pontos / Mercado Salto Alto / Ópera para
Todos / Arraial UACS / Arraial de Santo António
2016 / Dia do Vizinho / VALOR Humano / Jogo
da Selecção / Exposição “Palimpsesto Urbano” /
Zumba Sunset / Peça de Teatro “O Principezinho” /
Cinema no Verão.
- O flyer desenvolvido foi: Aventura no Jardim.

Outros
- Acompanhamento da visita da Presidente do
Banco Alimentar ao VALOR Humano (dia 1 de
abril);
Acompanhamento da Reunião com os Moradores
Colina de Santana, no Inspira Hotel (dia 4 de abril);
- Reunião com SMASH (dia 4 de abril);
- Elaboração de íman para o Dia Internacional do
Livro Infantil (dia 4 de abril);

- Reportagem Judo nas escolas (dia 5 de abril);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica da
assinatura de protocolos Ritmos Fortes, Escoteiros,
Palco Obrigatório (dia 6 de abril);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica da
inauguração da exposição “Envelhecer Fora do
Armário (dia 7 de abril);
- Reunião com Carolina Policano (dia 11 de abril);
- Reportagem fotográfica na Cerimónia do 206º
Aniversário de 19 de abril de 1810, início do
processo de Independência da Venezuela, junto do
Monumento ao libertador Simón Bolívar na Avenida
da Liberdade (dia 19 de abril);
- Inauguração da Mercearia Social VALOR Humano
– reportagem fotográfica (dia 14 de abril);
- Reunião VR360 (dia 18 de abril);
- Reunião com Portugal Telecom (dia 19 de abril);
- Reunião com IEFP (dia 20 de abril);
- Reunião White Road Software (dia 21 de abril);
- Acompanhamento de reportagem France Presse
(dia 28 de abril);
- Acompanhamento e reportagem do novo espaço
da Dona Ajuda (dia 28 de abril);
- Acompanhamento e reportagem da exposição de
Pintura e Colagem "As cores são quentes e o mundo
nem sempre redondo" (dia 28 de abril);
- Acompanhamento Carta Por Pontos (dia 3 de
maio);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica da
peça de Teatro JURO – Casino Estoril (dia 4 de
maio);

- Acompanhamento e reportagem fotográfica do
Passeio Sénior Fátima / Nazaré (dia 5 de maio);
- Reunião com Social Mind (dia 6 de maio);
- Acompanhamento da visita do Director da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa à Mercearia Social
VALOR Humano (dia 6 de maio);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica da
Reunião com os Moradores das Amoreiras na
Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva (dia 6 de
maio);
- Reunião de apresentação VALOR Humano (dia 9
de maio);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica da
Reunião com os Hotéis da freguesisa no Hotel
Marques de Pombal (dia 10 de maio);
- Reunião na Associação Cabo Verdiana (dia 10 de
maio);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica do
FESTin (dia 10 de maio);
- Reportagem “República das Bananas” (dia 11 de
maio);
- Criação do Instagram da Freguesia de Santo
António (dia 13 de maio);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica do
Curso de Monitores (dia 14 de maio);
- Acompanhamento e reportagem da inauguração
da exposição “Equador” (dia 16 de maio);
- Acompanhamento do Preço Certo (dia 17 de
maio);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica da
visita Vila Real de Santo António à mercearia social
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VALOR Humano (dia 17 de maio);
- Apoio à actividade do Departamento de Cultura
no âmbito do Festival Play na BACS (dia 18 de
maio);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica Dia
Internacional dos Museus (dia 18 de maio);
- Reunião com a PSP (dia 18 de maio);
- Participação no evento “Google Atmosphere –
Revolução Digital” (dia 19 de maio);
- Reunião com o Departamento de Limpeza Urbana
(dia 23 de maio);
- Reunião com Duplix (dia 25 de maio);
- Reportagem fotográfica Foco Musical (dia 27 de
maio);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica
“Aventura no Jardim” (dia 29 de maio);
- Reunião White Road Software (dia 30 de maio);
- Reunião Grupo Virtual (dia 30 de maio);
- Reunião com a Zyrgon (dia 31 de maio);
- Elaboração de uma mochila para colorir para o
Dia da Criança, entregue nas Escolas da Freguesia
de Santo António (dia 1 de junho);
- Reunião com o Departamento de Limpeza Urbana
(dia 1 de junho);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica da
inauguração do Arraial Santo António (dia 1 de
junho);
- Reprtagem fotográfica no Arraial de Santo António
– dias 3, 4, 9, 10, 11 e 12 de junho);
- Reportagem fotográfica do evento Sons D’Água
(dia 1 de junho);
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- Acompanhamento e reportagem fotográfica dos
alunos do Externato Maristas de Lisboa ao VALOR
Humano (dia 2 de junho);
- Reunião Duplix (dia 2 de junho);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica do
evento Ópera para Todos (dia 2 de junho);
- Reportagem fotográfica do Sorteio dos Manjericos
(dia 3 de junho);
- Acompanhento e reportagem fotográfica no Dia
do Vizinho (dia 3 de junho);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica do
Mercado Salto Alto (dia 3 de junho);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica da
Tocha das Olisipíadas – Marquês de Pombal aos
Restauradores (dia 3 de junho);
- Reportagem Policiamento de Proximidade (dia 6
de junho);
- Acompanhamento e reportagem da assinatura do
protocolo do Hotel Sofitel no VALOR Humano (dia 7
de junho);
- Acompanhamento da Reunião de Pais sobre o
programa Férias Grandes 2016 (dia 7 de junho);
- Reportagem Universidade Sénio (dia 8 de junho);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica do
Jogo da Seleção Portugal x Estónia, no Estádio da
Luz (dia 8 de junho);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica da
Festa Final de Ano da Escola Luísa Ducla Soares e
Arraial da Escola de S. José (dia 9 de junho);
- Reportagem fotográfica Alkantara Festival – Jardim
do Torel (dia 11 de junho);

- Acompanhamento e reportagem fotográfica
das Marchas Populares (dia 12 de junho);
- Acompanhamento do Departamento de
Licenciamento nas Ruas de Santa Marta e
São José na noite de Santo António (dia 12
de junho);
- Reunião com a Deloitte (dia 15 de junho);
- Reunião com a Comissão de Heráldica (dia
15 de junho);
- Acompanhamento e reportagem da
inauguração da exposição “Palimpsesto
Urbano” na BACS (dia 16 de junho);
- Reportagem fotográfica do Programa Férias
Grandes (de 20 – 24 de junho);
- Reportagem fotográfica do evento Zumba
Sunset (dia 24 de junho);
- Eventos criados na página do facebook da
freguesia – Maratona de Leitura nas escolas
da freguesia / Aventura no Jardim / Arraial
de Santo António / Ópera para Todos
Pedro Martins
Coordenação Comunicação
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4 de maio
Peça Juro, de Luís Lourenço
Com pesquisa e recolha de testemunhos junto da
PSP e da população lesada, a peça é construída
tendo em conta o perfil psicológico dos burlões
e as estatísticas de maior incidência de burlas em
Portugal. O público tem a oportunidade de ver
como eles pensam, se preparam e se relacionam
uns com os outros”, explicação de Luís Lourenço
na estreia da peça, a 4 de maio, no Salão Preto e
Prata, do Casino Estoril.
Uma noite em que muitas foram as pessoas que
não faltaram ao convite, sobretudo a Freguesia de
Santo António que, ao abrigo do protocolo com a
produtora do espetáculo (Palcobrigatório) levou 150
fregueses a conhecer a peça que é contada pela
agente Ribeirinho, interpretada por Olívia Ortiz e,
por três burlões: o empregado do Banco de Portugal
e dos CTT, ambos interpretados por Marco Costa,
uma funcionária da Segurança Social e a vidente
ambas com Leonor Alcácer.
A proposta do autor e encenador foi trazer alguma
luz ao estilo de manipulação que os burlões usam
e desvendar um pouco do seu lado psicológico de
forma a tornar aqueles que poderiam ser potenciais
vítimas em decisores informados e protegidos.
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5 de maio
Passeio sénior a Fátima e Nazaré
O dia 5 de maio começou bem cedo para os cerca
de 150 fregueses que se inscreveram no Passeio
Sénior da Freguesia de Santo António. Após a
confirmação das inscrições às 8h30 no Largo de
São Mamede e no Teatro Tivoli, a partida fez-se em
três autocarros até ao Santuário de Fátima.
A chuva que, se fez sentir ao longo do caminho, não
foi impeditivo para a realização deste passeio. Foi
na Igreja da Santíssima Trindade que se realizou a
celebração eucarística com intenção pela freguesia.
Tempo depois para rezar o terço na Capelinha das
Aparições.
Após o almoço a excursão seguiu até ao Sítio da
Nazaré para apreciar a vista panorâmica da vila e
visita à Igreja da Nossa Senhora da Nazaré.

10 de maio
FestIN (Festival de Cinema Itinerante da Língua
Portuguesa) no cinema São Jorge, para a
população sénior da Freguesia
“O cinema é para todas as idades por isso
procurámos uma mostra de filmes dedicados à
terceira idade para que possam ver que a vida tem
muito para ser vivida”. Palavras de Léa Teixeira,
Diretora Geral do FESTin – Festival de Cinema
Itinerante da Língua Portuguesa – aos cerca de 40
fregueses com mais de 55 anos da Freguesia de
Santo António.

17 de maio
Acompanhamento da equipa da Freguesia de Santo
António ao programa televisivo Preço Certo.
29 de maio
Aventura no Jardim
Numa antecipação do Dia Mundial da Criança,
a Freguesia de Santo António com o apoio da
empresa Ritmos Fortes e a ajuda do Grupo 7
Escoteiros de Portugal, organizou uma “Aventura no Jardim”.

1 a 15 de junho
Arraial de Santo António
O arraial de Santo António voltou a animar o Jardim
Alfredo Keil, pelo segundo ano consecutivo e voltou
a recuperar uma tradição que há muito estava
esquecida.
Entre os dias 1 a 15 de junho, o jardim foi uma
verdadeira alegria vestido a rigor para a festa que
recebeu milhares de pessoas que cantaram

11 de maio
República das Bananas no Politeama – sessão
destinada à população sénior
A Freguesia de Santo António proporcionou a 150
fregueses com mais de 55 anos a oportunidade
de assistir, na noite de 11 de maio, a esta divertida
crítica da autoria e encenação de Filipe La Féria.
Durante duas horas passaram em revista todos
os acontecimentos deste ano, desde as figuras
políticas e públicas mais engraçadas e controversas
interpretadas por Rita Ribeiro, Anabela, Paula Sá,
José Raposo, Ricardo Castro, Ricardo Soler, Bruna
Andrade, João Duarte Costa, Patrícia Resende,
Paulo Miguel e David Mesquita.

De um lado do Jardim a torre de multiatividades
com slide, escalada, corda tropa e rappel fazia
as delicias dos mais jovens. Para muitos esta foi a
oportunidade de escalar medos e vencer barreiras.
Junto ao lago era possível pedalar no kart, pular nos
insufláveis e treinar a pontaria no tiro com arco.
Uma manhã e tarde onde muitas crianças e jovens
da freguesia celebraram o seu dia da melhor forma.

e dançaram ao som de músicas populares
portuguesas. Os muitos petiscos que ajudam a
compor a festa típica nos santos populares também
fizeram a delícia deste espaço, com sardinhas,
caracóis, febras e porco no espeto. Uma verdadeira
festa popular lisboeta à qual nem os turistas ficaram
indiferentes.
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As noites de sexta-feira, sábado e vésperas de
feriados foram sempre animadas com música
ao vivo. Pelo palco passaram Nuno Rúpio e
Luís Rouxinol (organista e vocalista), KZL Music,
Noémia Duarte e António Cardoso (acordeonista e
vocalista), Susana Vinagre e Hélder Pereira, Miguel
Dias (ator da série “Bem-vindos a Beirais”, da RTP1).
A 12 de junho, João Tenreiro e Luís Rouxinol,
animaram a noite mais longa dos santos populares.
E nem a chuva que caiu ao final da noite, demoveu
as centenas de pessoas presentes na Praça da
Alegria.
1 de junho
Dia da Criança na Escola nr. 29 e Luísa Ducla
Soares
Ao fim da tarde as crianças das escolas básicas da
Freguesia foram surpreendidas nos seus recreios com
insufláveis, pinturas faciais e modelagem de balões.
Foi um fim de tarde divertido e cheio de energia
naquele que é um dia que não deve ser esquecido –
o Dia da Criança.
2 de junho
Ópera para Todos no Jardim do Torel – parceria
com a Embaixada da Dinamarca
O ambiente era de festa no final do dia 2 de junho
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no Jardim do Torel com a cidade de Lisboa como
pano de fundo. Pela primeira vez a Freguesia de
Santo António com a Embaixada da Dinamarca
proporcionaram uma tarde de “Ópera para Todos”.
Com o palco no centro do lago Ulla Kudsk Jensen
(Mezzo Soprano), Jesper Buhl (Baritone) e Sofia
Wilkman (piano) interpretaram um leque musical
muito variado de Mozart ao Fado.
Um dia que serviu como antecipação do dia 5 de
junho em que se celebra o Dia da Constituição
Dinamarquesa. O evento “Ópera para Todos”
contou com o apoio da Carlsberg.
Aparições.
Após o almoço a excursão seguiu até ao Sítio da
Nazaré para apreciar a vista panorâmica da vila e
visita à Igreja da Nossa Senhora da Nazaré.

Escola Básica de S. José – nº 29

3 de junho
Mercado de Salto Alto (apoio técnico e logístico)

11 de junho
55 de Radouan Mriziga Alkantara Festival, no
jardim do Torel, com o apoio da freguesia.

Um evento organizado pela Dress for Success
Lisboa, com o apoio do Departamento de Cultura
da Freguesia de Santo António, que contou com
a visita de 200 pessoas que assim ajudaram
na angariação de fundos desta organização
internacional sem fins lucrativos.
9 de junho
Arraial da escola básica Luísa Ducla Soares e da

Entre música, demonstrações de judo, atuações dos
alunos, a manhã de 9 de junho foi de festa e de
entrega dos diplomas com uma convidada especial,
Luísa Ducla Soares.
A festa continuou na freguesia com o tradicional
arraial da Escola Básica (E.B.) do 1.º ciclo e Jardimde-infância de São José, cujo pátio tornou-se pequeno
para acolher alunos, familiares, amigos, professores
e auxiliares de educação. Os mais novos davam as
boas vindas aos convidados com música e dança. E
sendo este um arraial não faltou a tradicional sardinha,
caldo verde, os caracóis e variados doces e salgados
confecionados pelos familiares dos meninos e meninas
que frequentam aquele espaço.

20 de junho a 1 de julho
Acompanhamento do Programa das Férias Grandes

1ª semana

Par+da

Manhã

Tarde

Chegada

Aulas de Esgrima
Tivoli - 17h30
(Federação Portuguesa de
S.Mamede - 17h45
Esgrima)

Segunda

Tivoli - 8h45
S.Mamede -9h00

Praia S. João da
Caparica

Terça

Tivoli - 8h45
S.Mamede - 9h00

Praia S. João da
Caparica

Iniciação de Rugby
(Federação Portuguesa)

Tivoli - 18h00
S.Mamede - 18h15

Quarta

Tivoli - 8h45
S.Mamede - 9h00

Praia S. João da
Caparica

Jogos no Jardim
(a+vidades com os
monitores)

Tivoli - 17h30
S.Mamede - 17h45

Quinta

Tivoli - 8h45
S.Mamede - 9h00

Praia S. João da
Caparica

Sexta

Tivoli - 8h45
S. Mamede - 9h00

Piscinas de Montemoro-Novo

Piscinas de Montemor-oNovo

S. Mamede-18h30
Tivoli - 18h45

2ª semana

Par+da

Manhã

Tarde

Chegada

Segunda

Tivoli - 8h45
S.Mamede - 9h00

Praia S. João da
Caparica

Iniciação de vela (Náu+co
Clube Boa Esperança)

Tivoli - 18.00
S.Mamede - 18,15

Terça

Tivoli - 8h45
S.Mamede - 9h00

Praia S. João da
Caparica

Iniciação de Rugby
Tivoli - 18h00
(Federação Portuguesa de
S.Mamede - 18h15
Rugby)

Quarta

Tivoli - 8h45
S. Mamede - 9h00

Praia S. João da
Caparica

Provas de atle+smo
Tivoli - 17h30
(Federação Portuguesa de
S.Mamede - 17h45
Atle+smo)

Quinta

Tivoli - 8h30
S. Mamede - 8h45

Sexta

Tivoli - 8h45
S. Mamede - 9h00

Iniciação de vela (Náu+co
Tivoli - 18h00
Clube Boa Esperança)
S.Mamede - 18h15

Alfeite (Marinha) Visita
Alfeite(Escola de
Tivoli - 17h30
ao Navio Álvares
Fuzileiros) Visita à secção
Cabral Almoço no
de Cinotécnica e Museu S.Mamede - 17h45
Parque de Merendas
do Fuzileiro
Praia S. João da
Caparica

Coordenador Tiago Franco: Tlm: 913 313 983

Fun Park (Caparica) escalada e insuﬂáveis

S. Mamede - 17h30
Tivoli - 17h45
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Exposições na Biblioteca Arquitecto
Cosmelli Sant’Anna
7 de abril
Exposição Envelhecer Fora do Armário – vários
artistas
A Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant’Anna acolheu
a exposição coletiva de pintura, promovida
pela Opus Gay, “Envelhecer Fora do Armário”.
Nove artistas nacionais e estrangeiros (Carlos
Barahona Possolo, Colin Ginks, Graça Martins,
José Grazina, Joana Estrela, Maria da Conceição
Vidal, Mick Bateman, Óscar Alves, Sérgio Pires),
que se juntaram à causa queer para ensinar direitos
humanos, em nome da arte, fazendo da mesma um
acontecimento raro e inovador.
O projeto “Envelhecer Fora do Armário”, que conta
com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa,
chama a atenção para a problemática sentida pelos
seniores, em especial dos LGBT (lésbicas, gays,
bissexuais e transgénero).
Esta causa visa combater o chamado “regresso
ao armário” de indivíduos que vivem remetidos à
vergonha e ao isolamento e que merecem viver a
sua velhice de uma forma plena, sem medos nem
receios.
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16 de abril
Workshop Cabelos Brancos – 1ª edição
“Olha-te ao Espelho” foi uma oficina de ilustração
na Biblioteca Cosmelli Sant’Anna, onde se pretende
explorar a criação de autorretrato ilustrado e,
através dele, refletir nas marcas físicas e emocionais,
que o envelhecimento vai deixando no nosso rosto.

Este workshop, com a formadora Sara Infante,
foi um caminho de descoberta pessoal sobre a
passagem dos anos nas feições e a adaptação da
técnica de desenho a novas condicionantes físicas.
Teve por objetivo desenvolver competências no
domínio da representação visual, do desenho e da
ilustração a partir do real; desenvolver a criatividade
e a imaginação; aprender a utilizar a ilustração
como meio de comunicação, conhecimento
e expressão pessoal; gerar nos participantes

28 de abril
Exposição As cores são quente e o mundo nem
sempre é redondo - Matilde Azevedo Neves e
Francisco Duarte Coelho
Dois amigos, dois trabalhos que se complementam
na exposição de pintura e colagem na Biblioteca
Arquiteto Cosmelli Sant’Anna (BACS). De um lado,
o céu em que as galáxias têm nomes de deuses
gregos, Artemis, Zephyr, Hesperos, Astraia e as
estrelas que Francisco Coelho decidiu criar como
forma de retratar a sua paixão pelo cosmos. “Estas
fotografias são uma simulação de astro fotografia
como se fosse uma fotografia de um telescópio muito
potente mas na verdade é uma interpretação minha
do espaço. São fotografias de uma maquete que
eueu fiz com veludo e glitter dourado.”
Do outro lado da sala da BACS, as telas de Matilde
Neves que recorrendo ao acrílico, óleo e papel,
interpretam a terra. “Há um homem a rezar, há um
casal de idosos juntos, uma família feliz e o mar que
eu adoro. São sempre pequenas situações da vida
e do mundo que podemos captar de uma maneira
positiva”.
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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.

16 de maio
Exposição de fotografia Equador – Benedita
Siqueira
Um mês após o terramoto, foi inaugurada a
exposição de fotografias “Equador” na Biblioteca
Arquiteto Cosmelli Sant’Anna (BACS).
Benedita Siqueira, de 31 anos, licenciada em
Marketing, após ter trabalhado oito meses no
Equador, decidiu ajudar. “Como fui tão bem
recebida e acolhida achei que devia fazer
alguma coisa pela população assim que soube do
terramoto”, afirmou a jovem no dia da inauguração,
a 16 de maio, que consciente de “não ser fotógrafa”
mesmo assim “acho que tenho algumas fotografias
agradáveis à vista e as paisagens são lindas”.
Da seleção feita resultaram 23 fotografias de
paisagens equatorianas que permitiram angariar
500€ que revertem na totalidade para as vítimas do
terramoto do Equador.
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alguma coisa pela população assim que soube do
terramoto”, afirmou a jovem no dia da inauguração,
a 16 de maio, que consciente de “não ser fotógrafa”
mesmo assim “acho que tenho algumas fotografias
agradáveis à vista e as paisagens são lindas”.
Da seleção feita resultaram 23 fotografias de
paisagens equatorianas que permitiram angariar
500€ que revertem na totalidade para as vítimas do
terramoto do Equador.
4 de junho
Segunda edição da Oficina de Ilustração “Olha-te
ao Espelho”
“A temática surpreendeu as pessoas e teve um
impacto bastante positivo. E o que pretendíamos
era incentivar as pessoas para um envelhecimento
positivo, porque apesar de as coisas mudarem na
nossa vida, há que pensar que temos muitas coisas
que podemos fazer”.
Dois meses depois da organização do primeiro
workshop de autorretrato ilustrado, as mesas da
BACS voltaram-se a encher de diferentes materiais
e técnicas de ilustração, numa organização da
Associação Cabelos Brancos com o apoio da
Freguesia de Santo António.
16 de junho
Exposição Palimpsesto Urbano de Mário Santiago
Camada após camada usando desenhos, textos até

criar uma harmonia entre cores e formas. Assim vai
surgindo o trabalho de Mário Santiago, inaugurado
a 16 de junho, na Biblioteca Arquiteto Cosmelli
Sant’Anna (BACS).
“O que pretendo é aproveitar a estética de rua e
transformá-la numa linguagem mais próxima das
pessoas. Dar-lhe valor”, diz o artista natural de São
Paulo, filho de pais portugueses. Entre Portugal e
Brasil, Mário segue a sua linha de trabalho usando
algumas figuras recorrentes mas como o próprio
afirma “é tudo usado de forma intuitiva, de gostar e
reproduzir. As imagens não têm ligação umas com
as outras, estão lá um pouco como os cartazes que
vemos na rua”.
No dia da inauguração da exposição “Palimpsesto
Urbano” o artista explicou ainda como se compara
esta técnica ao trabalho feito pelos monges
medievais. “Palimpsesto era uma técnica dos
monges medievais que raspavam os pergaminhos,
principalmente os textos gregos, depois reutilizavam
esses pergaminhos com textos católicos. Acontece
que ficava sempre um pouco das mensagens
anteriores. O mesmo acontece nas ruas com os
cartazes, os grafitis que se vão sobrepondo. Vão-se
limpando, raspando mas fica sempre uma imagem
anterior”.
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Canto do Conto
4 de Abril: Segunda Edição da Maratona de Leitura
A Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant’Anna, da
Freguesia Santo António, ao abrigo do seu Projeto
de Promoção do Livro e da Leitura – Canto do
Conto, celebrou mais uma vez o Dia Internacional
do Livro Infantil, com uma Maratona de Leitura no
dia 4 de abril, nas escolas da Freguesia – Escola
Básica Luísa Ducla Soares e Escola Básica de São
José.
No dia 2 de abril comemora-se em todo o mundo
o nascimento de Hans Christian Andersen. A partir
de 1967, este dia passou a ser designado por
Dia Internacional do Livro Infantil, chamando-se
a atenção para a importância da leitura e para o
papel fundamental dos livros para a infância.
11 de Abril: Canto na Creche Nossa Senhora da
Conceição
Bebés: Toque, toque vamos a galope – leitura e
animação da história GALOPE
12 de abril: Canto na Creche Nossa Senhora da
Conceição
Sala 1 ano: Uma lagartinha comilona – leitura e
dinamização da história. Atividade plástica.
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13 de abril: Canto na Creche Nossa Senhora da
Conceição
Sala 2 anos: Corre, corre cabacinha - leitura e
dinamização da história. Atividade plástica.
14 de abril
Canto do Conto ao fim da tarde pela contadora de
histórias Inês Blanc (Tapetes Narrativos) – Edição
Comemorativa do Dia Internacional do Livro Infantil.
Parceria com Organii Bebé, oferta de produtos
biológicos às crianças participantes;
28 de abril
Sessão de histórias com o programa de férias Festa
das Artes. Leitura e dinamização de uma história.
Realização de uma atividade plástica – O Urso e o
Gato Selvagem

Realização de uma atividade plástica – O Urso e o
Gato Selvagem
4 de maio
Sessão de histórias com o programa de férias Festa
das Artes. Leitura e dinamização de uma história.
Realização de uma atividade plástica.

a 30 minutos de filmes de animação. No dia 17 a
Biblioteca visitou os bebés do CAI de São José e
no dia 19 as crianças da creche Nossa Senhora da
Conceição.
Um universo de cerca de 200 crianças que se
encantaram com histórias como a do “Lobo”, do
“Crocodilo” e do “Chapéu de Papel.”

CAI de São José: leitura e dinamização de uma
atividade plástica com as crianças das salas de 2
anos e as AMAS. Leitura do livro Mamã e impressão
das mãos em papel cartonado.

Canto do Conto ao fim da tarde – Todos no Sofá
Leitura encenada da história Todos no Sofá de Luísa
Ducla Soares e dinamização de uma atividade
plástica.

No mês de Maio a Biblioteca Arquiteto Cosmelli
Sant’Anna (BACS) abriu as portas do cinema aos
mais pequenos. Numa parceria com o Festival Play
algumas creches da Freguesia de Santo António
tiveram o seu primeiro contacto com curtas de
animação infantil.
No dia 16 e 18 de maio a BACS recebeu as
crianças da creche “O Principezinho” e do Centro
Social e Paroquial de São Mamede, que assistiram

CAI de São José: leitura e dinamização de uma
atividade plástica com as crianças das salas de
bebés e 1 ano. Leitura do livro Mamã, desenhos
dirigidos e pintura com o dedo-pincel.
21 de junho

12 de maio

De 16 a 19 de maio
Festival Play na Biblioteca Arquiteto Cosmelli
Sant’Anna

20 de junho

Desporto

9 de junho
Canto do Conto ao fim da tarde - “Ó – i – ó – ai, fui
comprar um manjerico”
Desta vez a Biblioteca visitou o Arraial de Santo
António, na Praça da Alegria. Contando histórias
de animais ferozes e de mochos menos ferozes, foi
uma animada tarde de histórias à volta do lago.
De seguida, cada criança participante, construiu o
seu manjerico, para poder festejar em grande esta
quadra.

Durante os meses de abril, maio e junho as
atividades e eventos desenvolvidas foram a
continuidade e consolidação do projeto “Escola
de Futsal”, organização das fases locais de
Basquetebol e participação na fase final de
futebol, realização de reuniões de aproximação
às coletividades da freguesia e possíveis projetos
desportivos para a freguesia.
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Escola de Futsal
O departamento de desporto estruturou e organizou
a criação de uma escola de Futsal na freguesia. Até
Junho registamos 30 inscrições, das quais 2 são
novas inscrições.

Escola de Minibasquete
O departamento de desporto estruturou e organizou
a criação de uma escola de Minibasquete na
freguesia, sob a responsabilidade do colaborador
Ramiro Dantas, Treinador de Basquetebol. Neste
momento o projeto continua em desenvolvimento,
não existindo treinos.

Educação Física no Jardim-deInfância da Escola Básica nr. 29
Aulas no JI de São José no seguinte horário - terçasfeiras das 9h30 às 10h30.

Olisipíadas
Organização das fases locais do Basquetebol - 14
de Maio de 2016 das Olisipíadas
A Escola de Futsal de Santo António (escalão II -
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nascidos em 2008/2009 – uma equipa) e o Grupo
Desportivo Os Lâncias participaram nas Olisipíadas
na modalidade de Futebol:
- 2ª Fase Local: 15 de maio de 2016
- Fase Final: 4 de junho de 2016

Outros
8 de Junho
Organização de uma ida ao Jogo de PortugalEstónia com as famílias da Freguesia
A freguesia conseguiu, gratuitamente, junto da
Federação Portuguesa de Futebol 300 bilhetes para
o jogo amigável no estádio do SLB. Os bilhetes
foram distribuídos pelos polos e oferecidos a famílias
com crianças, que puderam passar um fim de tarde
a apoiar a selecção antes da partida para França.

3 de junho
Passagem da Tocha das Olisipíadas pelas ruas da
freguesia.
Pelas 15h30 a Tocha chegou à Freguesia de Santo
António pelas mãos do vereador Jorge Máximo que
entregou a Vasco Morgado, Presidente da Freguesia
de Santo António e, aos Bombeiros Voluntários
Lisbonenses. A pé percorreram a Avenida da
Liberdade, no sentido Marquês de Pombal –
Restauradores, sempre com o apoio das viaturas dos
Bombeiros.
Uma forma de celebrar o Dia Olímpico bem como
dar início à Cerimónia de Abertura da Festa Final
das Olisipíadas 2016 que decorreu na Praça do
Município, ao final do dia.
As competições finais das 12 modalidades das
Olisipíadas decorreram nos dias 4 e 5 de junho,
no Estádio Universitário de Lisboa. De salientar a
participação, no dia 4, sábado, nas finais de futebol
da Escola de Futsal da Freguesia de Santo António,
com uma equipa no Escalão II, na parte da manhã.
Há tarde, foi a vez do Grupo Desportivo “Os
Lâncias” com duas equipas no Escalão III.

Reuniões
5 de abril
Reunião Vereadora da Cultura: Apresentação do
Projeto Parque Mayer.
6 de abril
Visita técnica ao Torel – planeamento da
Comemoração do Dia da Criança.
6 de abril
Visita técnica ao Torel – planeamento da
Comemoração do Dia da Criança.
15 de abril
Reunião com uma produtora BAN Stand-Up
Comedy (escola de escrita criativa e stan-up
comedy) para apresentação de um projeto.
15 de abril
Visita técnica ao Torel com os tenores para o
concerto Ópera para Todos (parceria com a
Embaixada da Dinamarca).
18 de abril
Reunião com uma produtora BAN Stand-up Comedy
para estabelecer protocolo.

19 de abril
Reunião com a produtora do evento Y+Z a realizar
no mês de Julho no Jardim do Torel
Reunião com a direção do FestIN para marcação
de sessões para escolas e sessão com a população
senior da Freguesia
Reunião com a SocialMind – Projeto Bússola.
20 de abril
Reunião com a Feeders – Arraial de Santo António
Reunião com a Companhia Teatral ByFurcação
– Teatro O Principezinho no MUNHAC –
apresentação e planeamento de protocolo.
21 de abril
Reunião no CAI de São José – Apresentação do
projeto Canto do Conto e planeamento de sessões
para a creche
Reunião com a empresa Psicológico – Arraial de
Santo António
Reunião com Academia de Música – Escola de Rock
– Projeto Bússola .
28 de abril
Reunião IndieLisboa para apresentação do Festival
de Cinema
Reunião com o freguês Manuel Teixeira para
apresentação de artista a expor na Biblioteca
Cosmelli Sant’Anna – Mário Santiago.
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2 de maio
Almoço com a Embaixada da Austrália
3 de maio
Reunião com a Associação de Pais da Escola Básica
Luísa Ducla Soares – Planeamento do Arraial da
Escola, no fim do ano
Visita técnica ao Torel – Concerto Ópera para Todos
(parceria com a Embaixada da Dinamarca)
Reunião com Martim Fevereiro – Urban Fest – a
realizar em Julho no Jardim do Torel
Ação de esclarecimento sobre a carta por pontos
com a PSP – Igreja de São Mamede – apoio
técnico
4 de maio
Almoço com a direção do Museu Arpad Szenes/
Vieira da Silva – preparação e apoio a atividades
no jardim e no museu
5 de maio
Ação de esclarecimento sobre a carta por pontos
com a PSP – Igreja de São Mamede – apoio
técnico
9 de maio
Visita técnica ao Torel – piano e palcos – concerto
Ópera para Todos (parceria com a Embaixada da
Dinamarca)

10 de maio
Almoço com a Associação Cabo Verdiana –
estabelecimento de parcerias e apoios
11 de maio
Reunião com a Federação Portuguesa de Rugby –
Programa Férias Grandes
Reunião com a coordenação do Festival Todos –
apresentação e apoios
17 de maio
Reunião com a CML – Desporto
20 de maio
Prova alimentar para a seleção do catering do
Programa Férias Grandes
Reunião com a Fábrica das Sedas - preparação
para o dia 13 de junho
21 de maio
Reunião com o pintor Carlos Possolo – Igreja São
José dos Carpinteiros
25 de maio
Reunião com a Federação Portuguesa de Esgrima –
Programa Férias Grandes
30 de maio
Reunião com o Grupo de cantores da Bélgica –
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preparação do Concerto de Natal
31 de maio
Reunião EGEAC – Festas de Lisboa
2 de Junho
Reunião com a freguesa Marta Barahona Abreu –
apresentação de projetos de performances teatrais
Jantar na Embaixada da Dinamarca
6 de junho
Reunião com os monitores do Programa Férias
Grandes
7 de junho
Reunião com os encarregados de educação do
programa Férias Grandes
8 de junho
Arraial UACS – apoio logístico e técnico
20 de junho
Reunião com o Benfica – Programa das Férias
Grandes
22 de junho
Reunião com a Associação História e Cultura –
apresentação do projeto

EDUCAÇÃO
Hip-Hop - Praia do Torel
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Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido no decorrer dos meses
de abril a junho de 2016 pelo Departamento de
Educação da Freguesia de Santo António.
De acordo com as diversas competências
delegadas à Junta de Freguesia de Santo António,
o departamento de Educação, realizou atividades
para a Interrupção letiva do Verão para as AAAF
(Atividades de Animação e Apoio à Família) e
a CAF (Componente de Apoio à Família) das 2
escolas (EB1/JI Luísa Ducla Soares e da EB1/JI S.
José).
Foram feitas também nas escolas (EB1/JI Luísa
Ducla Soares e na EB1/JI S. José), manutenções,
entregas de materiais.
Realizaram-se também diversas reuniões e visitas.

Requalificação / manutenção
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o
regime jurídico e as competências das autarquias
locais nos art. 7º, alínea 2) e art. 16º, nº1 alíneas
f), o) e ii), durante os meses de abril, maio e junho
foram realizadas diversas manutenções nas escolas
da freguesia:
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- Substituir fechadura de porta da sala de aula na
EB1/JI S. José;
- Reparações elétricas na cozinha da EB1/JI S. José;
- Desentupimento de canos na casa de banho na
EB1/JI Luísa Ducla Soares;
- Manutenção da porta de entrada da EB1/JI Luísa
Ducla Soares
- Substituição de autoclismo na EB1/JI Luísa Ducla
Soares;
- Reparações elétricas na EB1/JI Luísa Ducla
Soares;
- Colocação de rede para sombra, no recreio da
EB1/JI Luísa Ducla Soares;
- Limpeza de canteiros na EB1/JI Luísa Ducla
Soares;
- Manutenção dos extintores na EB1/JI Luísa Ducla
Soares.

Oferta de atividades no Jardim de
Infância e nas AAAF (Atividades de
Animação e Apoio à Família) das
Escolas
No âmbito das competências da freguesia,
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o
regime jurídico e as competências das autarquias

locais no art. 16º, nº1 alínea v), apoiar atividades
de natureza cultural e desportiva e, visto que, a
freguesia tem 2 escolas básicas com cerca de 50
crianças no Jardim de Infância e 40 crianças nas
AAAF, foram desenvolvidas:
A necessidade de diversificar atividades desportivas
no contexto dos Jardins de Infância e nas AAAF
das escolas (EB1/JI Luísa Ducla Soares e EB1/JI S.
José), a Junta de Freguesia proporciona as seguintes
ofertas desportivas:
. Aulas de Educação Física, que ajudam no
desenvolvimento da motricidade fina, coordenação,
a jogar, atividades rítmicas e expressivas, perícia e
manipulação, deslocamentos e equilíbrios;
. Aulas de Judo. Os exercícios de Judo são usados
para desenvolver a confiança, a coordenação
motora, a condição física, a auto-estima e a
concentração, o encorajando, a disciplina e também
o respeito pelos outros;
. Aulas de Natação. A Natação, para além de
melhorar as funções respiratórias e fisiológicas do
organismo, aumenta a coordenação motora e a
tensão muscular.
. Aulas de Yoga. A prática de yoga para crianças
é uma excelente maneira de promover o seu
crescimento saudável. Os principais pontos positivos
da yoga na infância são, o aumento da sua

capacidade de concentração, relaxamento, melhora
na flexibilidade e equilíbrio físico e mental. Além
disso, desenvolve a autoestima e autoconfiança da
criança.

Entrega de materiais nas escolas
No âmbito das competências da freguesia,
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o
regime jurídico e as competências das autarquias
locais no art. 16º, nº1 alíneas mm) foi realizado:
- Entrega de material de primeiros socorros na EB1/
JI Luísa Ducla Soares e na EB1/JI S.
José;
- Entrega mensal de Material de higiene e limpeza
na EB1/JI Luísa Ducla Soares e na EB1/JI S.
José.
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Apoio da Junta de Freguesia de
Santo António às Escolas
No âmbito das competências da freguesia,
determinadas na Lei n.º75/2013, que estabelece
o regime jurídico e as competências das autarquias
locais no art. 16º, n.º1 alínea v), a Junta apoiou as
escolas com oferta de:
- Equipamento de som para a festa final de ano da
escola EB1/JI S. José;
- Autocarro para Viagem de Finalistas da EB1/JI S.
José;
- Autocarro para o Passeio Final de ano da EB1/JI
Luísa Ducla Soares;
- Impressão de fotos para exposição na EB1/JI Luísa
Ducla Soares.

horário letivo, tem também, nas Interrupções Letivas.
Houve a Interrupção letiva do Verão (de 14 de
Junho a 29 de Julho).
Nas Interrupções Letivas, o horário da CAF é das
8h às 19h. Para que este período seja preenchido
com qualidade, bem-estar e prazer, é necessário
promover uma planificação com um conjunto de
atividades.
- Elaborou-se uma planificação de atividades para
as Férias do Verão (CAF) para ambas as escolas;
- Fizeram-se vários contactos e pedidos de
orçamentos para marcação de atividades e
passeios;
- Alugou-se 1 autocarro para as deslocações das
crianças nas idas à praia e visitas/passeios;
- Fizeram-se contratação de monitores.

Reuniões/entrevistas/
planificações/propostas

Interrupção Letiva do Verão

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

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

- Foram realizadas diversas reuniões com a equipa
das AAAF (Atividades de Animação e Apoio
à Família) e da CAF (Componente de Apoio à
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Família) de ambas as escolas para elaboração da
planificação das férias do Verão;
- Realização do Programa de Atividades e horários
da CAF da EB1/JI Luísa Ducla Soares e da EB1/JI
S. José para a Interrupção Letiva do Verão;
- Foram feitas entrevistas para monitores para a
interrupção letiva do verão;
- Foram feitas entrevistas para contratação de 2
monitores para as AAAF e a CAF da EB1/JI Luísa
Ducla Soares;
- Foi realizada reunião com a direção da
Associação de Pais da EB1/JI Luísa Ducla Soares
sobre as condições do edifício da escola;
- Foi realizada reunião na EB1/JI Luísa Ducla Soares
e na EB1/JI S. José, com as Coordenadoras da
escola, 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
2º período;
- Foi realizada o relatório das AAAF e da CAF
relativamente ao 2º período de ambas as escolas;

- Foi realizada uma reunião com a Vereadora
da Educação da Câmara Municipal de Lisboa,
Catarina Albergaria sobre o início de obras na
EB1/JI Luísa Ducla Soares e sobre o projeto “Foco
Musical” para ambas as escolas;
- Presença e apoio da aula aberta do projeto “Foco
Musical” em ambas as escolas;
- Realização de ação de formação para prevenção
e tratamento da Pediculose em ambas as escolas;
- Presença e apoio nas festas finais de ano em
ambas as escolas;
- Foi realizado um contrato com a “Edenred” para
que seja aceite o pagamento das AAAF e da CAF
através de “cheque-creche”;
- Foi elaborado um protocolo de cooperação entre a
Associação de Pais de S. José e a Junta de Freguesia
de Santo António para ressarcir a Associação de
Pais pelos custos que suportou com as AAAF e a
CAF da EB1/JI S. José;
- Foram feitos os recibos de pagamento da “Paiacampo”;
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- Foram feitos os recibos de pagamento das AAAF e
da CAF de ambas as escolas;
- Foi feito um levantamento de gastos já efetuados e
previsão de gastos até final ano;
- Foram elaboradas diversas propostas.

Carla Pereira Gomes
Coordenação Educação
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Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
abril a junho de 2016 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 31,512
m2, cuja manutenção está entregue à freguesia por
transferência de competências, efectivada a 10 de
março de 2014.
A manutenção dos espaços verdes seguia,
anteriormente, um desenho adequado à cidade
e à gestão dos espaços da CML. Este facto levou
a uma diversidade de contratualizações que foi
gerida e analisada durante este trimestre de forma a
optimizar o funcionamento dos referidos serviços.

Espaços Verdes
AVENIDA DA LIBERDADE AVENIDA DA
LIBERDADE
JARDIM ALFREDO KEIL (Praça da Alegria)

PRAÇA DA ALEGRIA
JARDIM DO TOREL RUA JÚLIO DE ANDRADE
JARDIM PERIFÉRICO À ESCOLA DE S. JOSÉ
RUA DO TELHAL
EB1 ( Nº29 ) E JI S. JOSÉ RUA DO TELHAL,
JARDIM MARCELINO MESQUITA (Praça das
Amoreiras)
EB1 LUISA DUCLA SOARES ( Nº37 ) E JI RUA
DO PASSADIÇO
TRAVESSA DO NORONHA TRAVESSA DO
NORONHA
RUA BRAANCAMP RUA BRAANCAMP
RUA BRAANCAMP - Coração de Jesus RUA
BRAANCAMP
RUA DAS AMOREIRAS RUA DAS AMOREIRAS
CANTEIRO NA RUA DAS AMOREIRAS RUA
DAS AMOREIRAS
RUA DE S. ANTÓNIO DA GLÓRIA/TRAVESSA
DO FALA-SÓ
LARGO DO ANDALUZ LARGO DO ANDALUZ
LARGO JEAN MONET LARGO JEAN MONET
JARDIM CAMILO CASTELO BRANCO AVENIDA
DUQUE DE LOULÉ
Nota: De forma adicional, a freguesia mantém sob a
sua gestão, por parceria estabelecida e com meios
próprios, o espaço verde localizado no Instituto
Gama Pinto.
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Gestão e manutenção de
Espaços Verdes

Intervenções no arvoredo inserido
nos 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;

- Corte de ramos e pernadas secas em árvores
inseridas nos espaços verdes;

- Requalificação de canteiro a nascente, onde existe
a estátua de Símon Bolivar, através da colocação
de tapete de relva natural, instalação de nova
canalização para sistema de rega e plantação de
espécies arbustivas;

- Identificação de arvoredo em risco ou com
necessidade de intervenções de manutenção (poda,
aclaramento e levantamento de copa) e realização
das consequentes diligências para a realização dos
relatórios de avaliação de estado fitossanitário;
- Fiscalização das intervenções realizadas no
arvoredo;

- Verificação visual do estado dos diferentes espaços
verdes, tendo em vista a melhoria no funcionamento
dos serviços de manutenção e a optimização dos
espaços verdes da freguesia;

Intervenções no arvoredo
em caldeira

- Fiscalização das intervenções realizadas
nos espaços verdes, de forma a assegurar o
cumprimento das premissas contratualizadas;

- Foi iniciado o procedimento para plantações de
árvores na Rua do Conde de Redondo e Rua Barata
Salgueiro;

- Acompanhamento do tratamento realizado nas
Palmeiras afectadas pela praga do escaravelhovermelho (Rhynchophorus ferrugineus);

- Solicitação de elaboração de relatório de avaliação
do estado fitossanitário do arvoredo em caldeira situado
na Praça das Amoreiras e consequentes diligências para
o abate do arvoredo indicado para abate;
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- Intervenção de abate de 9 árvores da espécie
Platanus spp. na Avenida da Liberdade, duas
das quais de médio porte e 7 de pequeno porte,
em conjunto com a CML, iniciando também os
procedimentos para novas plantações nos locais
onde se realizou a intervenção;

- Substituição do sistema de rega existente no Jardim
do Torel, em função da existência de várias roturas e
danos existentes na canalização.

Reuniões realizadas

- Colaboração com a CML para plantação de
exemplar de árvore Gingko biloba na Travessa da
Cruz do Torel;

- Reuniões de acompanhamento dos serviços
prestados pelas entidades responsáveis pela
manutenção dos espaços verdes e para diagnóstico
de arvoredo;

Elementos de água e Património
integrante

- Coordenação com os serviços de Limpeza Urbana
da Freguesia para a recolha de folhas em áreas
adjacentes aos espaços verdes;

- Atividades de inspecção visual e verificação do
funcionamento dos elementos de água da Freguesia;

- Coordenação com os serviços de Manutenção
e Intervenção da Freguesia para as actividades
de manutenção de equipamento, nomeadamente
nos elementos de água, e para organização dos
serviços de jardinagem prestados pelos meios
próprios;

- Limpeza do Lago “Os Dragões” e início
de trabalhos de requalificação de sistema
de recirculação para reposição do pleno
funcionamento da referida estrutura;
- Início dos trabalhos de requalificação do Lagonascente “Tejo”, através do vazamento das várias
secções do referido elemento e remoção dos
resíduos provenientes da acumulação de folhas,
com recurso à equipa da brigada de colectores da
CML;

Intervenções realizadas no Espaço
Público
- Requalificação da calçada existente no
entroncamento entre a Rua do Salitre e a Rua
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do Salitre e a Rua Júlio César Machado através
da construção de patamares de calçada de cotas
diferentes de forma a tornar mais segura a circulação
de peões neste troço e assim evitar acidentes
relacionadas com quedas;
- Colocação de pilaretes no largo Jean Monnet,
de forma a impedir o estacionamento em cima do
passeio;
- Intervenção em varandas existentes em fachada
de tardoz de edifício situado na Travessa de Santa
Marta, que consistiu em ações de alívio de carga de
resíduos de betão, resultantes da queda de parte das
consolas. Esta ação teve como principal objectivo
diminuir o risco de queda dos referidos resíduos em
zona de passagem;
- Requalificação de calçada na Rua Nova de São
Mamede, através da correção de buracos existentes,
maioritariamente causados por ocupação de zonas
de circulação pedonal com viaturas automóveis e
obras de infra-estruturas de sub-solo com deficiente
calcetamento posterior;
- Intervenção na Rua do Monte Olivete para correção
de buraco causado por abatimento verificado na
calçada. Foi verificada a necessidade solicitar uma
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intervenção de desratização aos serviços da CML,
sendo a intervenção de correcção da calçada
realizada após o fim do processo de desratização;
- Colocação de pilaretes na Travessa da Légua da
Póvoa;
- Requalificação de calçada na Rua do Telhal através
da correção de zonas descalcetadas, na sequência
do estacionamento de viaturas no passeio norte da
referida rua;
- Acompanhamento das obras realizadas pela equipa
do Plano de Acessibilidade Pedonal da Câmara
Municipal de Lisboa nas ruas da freguesia (Rua
Alexandre Herculano e Rua Rodrigo da Fonseca)
para a realização de intervenções de requalificação
de calçada nas ruas junto às artérias objecto de
intervenção por parte da CML (Rua Rosa Araújo, Rua
Castilho, Rua Barata Salgueiro e Rua Mouzinho da
Silveira);
- Intervenções de calcetamento de troços nos passeios
exteriores da Avenida da Liberdade;
- Apoio aos vários departamentos para realização de
eventos e outras acções;

- Realização de intervenções de pequenas
manutenções realizadas nas escolas da freguesia,
principalmente ao nível da substituição de
fechaduras e intervenções em canalizações,
- Requalificação de calçada na Calçada do
Patriarcal através da regularização de zonas onde
se verificou o abatimento da calçada;
- Fiscalização de empreitadas realizadas em
edifícios e outras estruturas da freguesia para
verificação da manutenção das condições do
espaço público;

João Pires
Coordenação Espaços Verdes e Património
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LICENCIAMENTO
Hip-Hop - Praia do Torel
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LICENCIAMENTO
Introdução

Av. da Liberdade, na noite de Sto. António. Foram
sorteadas e atribuídas 7 licenças no total.

Este departamento faz a gestão do licenciamento
de ocupações de espaço público, nomeadamente
de suportes publicitários e mobiliário urbano no
espaço contíguo de estabelecimentos e ocupações
temporárias de espaço público, para além das
atividades de venda ambulante e restauração ou
bebidas não sedentária.
No período de abril a junho este serviço realizou,
sumariamente o seguinte trabalho:

Licenciamento Zero
Foram recebidos, desde janeiro, 423 processos de
licenciamento zero procurando sempre apreciar
os pedidos privilegiando a salvaguarda funcional
dos passeios e a preservação do património da
freguesia. Prosseguiu-se ainda o trabalho de
fiscalização/informação, nomeadamente com
uma ação junto dos estabelecimentos de diversão
noturna que ainda não tinham sido visitados.

Atividades económicas não
sedentárias

Ocupações Temporárias de
Espaço Público

Foram concluídos os procedimentos de seleção
para atribuição de lugares para atividade de
restauração ou bebidas não sedentária e venda
ambulante de gelados e águas engarrafadas. Como
resultado foram atribuídos por sorteio 1 lugar de
cada tipo. Considerando que nem todos os lugares
foram atribuídos, pondera-se a abertura de novo
procedimento.
Foi ainda realizado procedimento de seleção
para atribuição de licença de venda de espiga
no dia da espiga e de manjericos nos acessos à

Foram apreciados neste período 8 pedidos “POEP”,
tendo ainda sido organizada a habitual ocupação
da Rua de S. José e Sta. Marta na noite de Sto.
António e convidados os estabelecimentos de
restauração a trazer a festa para a rua, instalando
esplanadas em lugares de estacionamento.

Outras colaborações
Neste trimestre, o departamento de Licenciamento
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colaborou em particular, como é habitual, com os
departamentos de Cultura e Dinamização de Espaço
Público e Comércio e Turismo nomeadamente
nas ocupações de espaço público e obtenção de
Licenças Especiais de Ruído para os seus eventos.
Foi preparada, com o departamento de Cultura e
Dinamização de Espaço Público a transferência da
gestão da Feira da Av. da Liberdade para a Junta de
Freguesia.
Também de assinalar é o trabalho realizado no
âmbito do orçamento participativo da cidade de
Lisboa com vista à elaboração de uma proposta
para a repavimentação das Ruas de Sta. Marta e
S. José e Largo da Anunciada, que contou também
com grande empenhamento do departamento de
Espaço Público.

Tiago Lopes
Coordenação Licenciamento
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Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
abril a junho de 2016 pelos Serviços de Limpeza
Urbana da Freguesia de Santo António, que
dispõe de dois postos com aproximadamente 40
trabalhadores que prestam serviços em dois turnos
(dia/noite).
Os serviços prestados pela freguesia incluem a
limpeza das vias, espaços públicos, sarjetas e
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
- Serviços de manutenção de Limpeza Urbana para
o evento de consagração do Campeão Nacional de
Futebol 2016 em coorganização com a CML;
- Serviços de manutenção de Limpeza Urbana
na noite de Santo António, nomeadamente na
coorganização com a CML do serviço de limpeza
das Marchas de Lisboa na Avenida da Liberdade;
- Cedência de 4 trabalhadores para as equipas dos
serviços de apoio à limpeza urbana no evento Rock
In Rio Lisboa 2016
- Ações de intervenção para apoio aos serviços da
CML na recolha de lixo colocado em locais críticos
da via pública;
- Reforço dos serviços de limpeza urbana nas áreas
de maior fluxo turístico da freguesia, nomeadamente
na Avenida da Liberdade e Rua Escola Politécnica;

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:

LIMPEZA URBANA
- Festa Faz Música no Jardim do Torel, Jardim das
Amoreira e Avenida da Liberdade: reforço de
manutenção de espaços e colocação de contentores
de apoio;
- Marcha LGTB na Avenida da Liberdade: reforço de
manutenção na Avenida da Liberdade;
- Arraial UACS (União de Associações de Comércio
e Serviços) na Rua Castilho: reforço de manutenção
e colocação de contentores;
- Arraial de aniversário da Fundação Arpad Szenes
no Jardim das Amoreiras: reforço de manutenção e
colocação de contentores;
- Arraial Escola EB1 São José: fornecimento de
contentore;
- Dia do Vizinho da Boa Vizinhança no Jardim das
Amoreiras: fornecimento de contentores de apoio,
reforço da manutenção do espaço e de papeleiras,
preparação do local e limpeza de manutenção final;
- Corrida Sempre Mulher na Avenida da Liberdade:
reforço da manutenção durante o evento;
- Evento Museu Nacional de História Natural e da
Ciência da Universidade de Lisboa: fornecimento de
contentores e apoio na manutenção do espaço após
evento;
- Realização de serviços de reforço e apoio de
limpeza urbana em eventos organizados ou com o
apoio da freguesia, onde se destaca:

Departamento de Ação Social
- Apoio na limpeza de residência de freguês em
situação de mobilidade reduzida no âmbito de
intervenção de ação social;
- Mercearia Social – Valor Humano: apoio
na recolha de papelão para a preparação da
inauguração.
Departamento da Cultura
- Arraial de Santo António: apoio no transporte
de palco, organização do serviço de colocação e
recolha de contentores durante o evento, reforço
diário na manutenção de varredura do espaço e
limpeza de papeleiras, lavagem de manutenção do
espaço.
- Ópera para Todos: reforço de contentores no
Jardim do Torel e de manutenção de papeleiras;
- Dia da Criança no Jardim do Torel: fornecimento
de contentores de apoio.

Gestão de equipamentos
- Instalação do serviço de controlo de assiduidade
nos postos de Limpeza Urbana;
- Finalização do processo de reorganização e
modernização do sistema de comunicações com
instalação de rede, atualização de hardware,
software e soluções tv, net e voz;
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- Instalação de solução CarTrack nos 2 veículos do
departamento de Limpeza Urbana;
- Manutenção do sistema de Ar forçado do Posto da
Avenida;
- Realização da manutenção de equipamentos de
deservamento e sopro;
- Acompanhamento de necessidades de
equipamento e material de desgaste.

Reuniões realizadas
- Reuniões semanais de Coordenação de serviço
com Chefia, Coordenação, Equipa administrativa
e Encarregados para análise de necessidades e
coordenação de trabalho;
- Reunião com a Câmara Municipal de Lisboa
para preparação do evento de consagração do
Campeão Nacional de Futebol 2016;
- Reunião com a Câmara Municipal de Lisboa para
preparação do evento Marchas de Lisboa;
- Reunião com Departamento de Comunicação
de Freguesia para desenvolvimento de ações de
sensibilização na área da Limpeza Urbana.

Outros
- Ação de formação de trabalhadores para
certificação necessária à aplicação de produtos
fitofarmacêuticos;
- Intervenção de deservamento e limpeza da área do
Alto do Penalva
- Aquisição de botas de trabalho e botas de lavagem;
- Finalização do processo de aquisição de novo
fardamento;
- Aquisição de equipamentos de proteção e
segurança;

Filipa Mendes
Coordenação Limpeza Urbana
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COMÉRCIO E TURISMO
Introdução
As atribuições deste gabinete integram a
dinamização de actividades 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.

Actividades no período de abril a
junho 2016
Reunião com Presidente da Associação Mundo a
Sorrir - Visita ao Centro Social Laura Alves, visando
a possibilidade da eventual instalação da clínica
CASO naquele local.
Reunião na Escola de Comércio de Lisboa -
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ajustamento do Plano de Ações para 2016, tendo
em consideração as preferências manifestadas pelos
participantes em acções de formação anteriores.
Reunião com Coordenadora da Associação Mundo
a Sorrir - visita técnica ao Centro Social Laura Alves,
perspectivando a instalação da Clínica CASO.
Acompanhamento da abertura da Loja D. Ajuda da
Associação Boa Vizinhança no Mercado do Rato.
Encontro com Direção da ECL - discussão da
proposta de Plano de Acções para 2016.
Participação na cerimónia de encerramento do
145° aniversario da UACS.
Inauguração da Galeria dos Presidentes da UACS,
e lançamento de livro dos Presidentes.
Reunião com Francisco Theotónio Pereira - projecto
social no Mercado do Rato.
Encontro com Escola de Comércio de Lisboa discussão das ações de formação para 2016.
Acompanhamento das atividades do Dia do Vizinho
- Associação da Boa Vizinhança .

Acompanhamento do Arraial da UACS.
Reunião com coordenador da Escola de Comércio
de Lisboa - análise e discussão do Plano de
Formação para o Comércio, que versará sobre as
temáticas do atendimento, da animação do ponto
de venda, e da formação em línguas (francês/
inglês).

Próximas actividades
Apoio a ações de dinamização da Rua Castilho e
da Av. da Liberdade, bem como de outras áreas da
freguesia.
Dinamização do Projecto CASO - Centro de Apoio
à Saúde Oral, em colaboração com a Associação
Mundo a Sorrir.
Realização de ações de formação subsequentes
para o Comércio a Retalho da freguesia.
Promoção de actividades de dinamização do
Comércio e do Turismo da Freguesia, conforme o
Orçamento e o Plano de Actividades para 2016.

Francisco Toscano
Coordenação Comércio e Turismo

Freguesia de Santo António
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