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Abril, maio e junho marcam este trimestre com efemérides 
que a Freguesia de Santo António não deixou de 
assinalar. 

Iniciámos o mês de abril com a celebração do Dia 
Internacional do Livro Infantil com a Maratona de Leitura 
nas Creches e Escolas da freguesia, porque estamos 
cientes da importância de as crianças ouvirem histórias 
desde a mais tenra idade para que cresçam conhecendo 
a importância e o valor do livro. Por isso a aposta na 
continuidade de projetos como o Canto do Conto, o 
Passaporte de Leitura e o Vai e Vem. 

O Dia da Mãe bem como o Dia da Criança foram 
também assinalados nas duas escolas (EB1/JI São José 
e na EB1/JI Luísa Ducla Soares) como tem sido hábito 
ao longo dos anos para que estes dias continuem a criar 
boas memórias em todos os nossos fregueses.

O trimestre fica ainda marcado com duas inaugurações 
na Freguesia de Santo António que vieram ajudar a 
colmatar duas questões que há muito necessitavam de 
resposta. De um lado, o primeiro projeto C.A.S.O (Centro 
de Apoio à Saúde Oral) no Centro Social Laura Alves, 
inaugurado a 23 de abril, com o objetivo de melhorar a 
saúde oral dos nossos fregueses. Uma parceria entre a 
Freguesia de Santo António e a “Mundo A Sorrir”, uma 
Organização Não Governamental (ONG), sem fins 
lucrativos. Neste projeto estão incluídas as pessoas em 

fase de vida ativa bem como as cerca de quatro centenas 
de crianças que frequentam as duas escolas da freguesia, 
com o projeto o Dr. Dentinhos, uma forma de quebrar o 
ciclo social nas faixas etárias mais novas, evitando graves 
problemas no futuro.

Um mês depois ajudámos a concretizar o sonho de um 
grupo de crianças e jovens que há muito ansiavam por 
uma nova sede para continuarem a dar resposta ao 
trabalho que têm desenvolvido.  No dia 20 de maio, a 
história do Grupo 7 dos Escoteiros de Portugal, alterou-
se com a inauguração de uma nova sede, na Calçada 
do Moinho de Vento. Instalações essas cedidas pela 
Freguesia de Santo António.

Entre inaugurações, efemérides, o Arraial de Santo 
António que voltou a trazer luz, cor e música à Praça 
da Alegria, todos eles são alguns exemplos do trabalho 
desenvolvido ao longo destes três meses, nos quais 
continuamos apostar no melhoramento da nossa 
freguesia.

Vasco Morgado
Presidente da Freguesia de Santo António
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AÇÃO SOCIAL

INTRODUÇÃO

O presente relatório consiste numa descrição 
sumária do trabalho desenvolvido no decorrer 
do trimestre de abril, maio e junho de 2018, pelo 
Departamento de Ação Social da Freguesia de 
Santo António.
Está dividido por temas/ações estando no 
Departamento de Ação Social todos os documentos 
e processos arquivados relativos aos assuntos 
descritos ao dispor de consulta do Executivo.

ATENDIMENTOS

Os atendimentos são preferencialmente por 
marcação e realizam-se às quintas-feiras no Centro 
Social Laura Alves e às terças-feiras nos serviços 
Centrais. Esta alteração deve-se à instalação 
da CPCJ- Lisboa Centro, nas instalações 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 653 atendimentos no âmbito do 
Regulamento de Apoios Sociais da Freguesia, 
Dentista Social e Mercearia Social.  

 

VASSOURAS & COMPANHIA

Diariamente realizamos através deste programa 
o apoio ao nível da higiene da casa, higiene 
pessoal, acompanhamento na aquisição de bens 
e serviços (medicamentos, compras, cabeleireiro), 
acompanhamento e transporte a consultas médicas, 
exames, fisioterapia entrega de alimentos no 
domicílio e acompanhamento a passeios. Sendo 
também dada resposta em casos de solicitações 
pontuais.
Neste momento o programa conta com 4 
colaboradoras, 2 motoristas e 1 coordenadora e 
é prestado apoio a um total de118 beneficiários 
mensalmente.
As pequenas reparações estão sinalizadas, no 
entanto não nos é possível responder com a 
celeridade necessária. Sendo alguns pedidos fora 
do âmbito e formação dos nossos colaboradores. 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO 
CRIANÇAS E JOVENS LISBOA 
CENTRO (CPCJ-LISBOA CENTRO)

Estivemos presentes nas reuniões da Comissão 
Alargada da CPCJ - Lisboa Centro que se realizam 
à última quinta-feira de cada mês nos dias 26 de 
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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 
dos donativos recebidos pelos PD de Algés e estes 
donativos são encaminhados para a Refood Santo 
António, assim como os beneficiários deste apoio. 
No âmbito do protocolo com a Associação 
DariAcordar temos recolhido diariamente do 
Refeitório da Tranquilidade e do Hotel Plaza 
donativos alimentares, tais como: sopa, refeições 
confecionadas, sobremesas e pão.
   

ESPAÇO JÚLIA

O Espaço Júlia – RIAV Resposta Integrada de 
Apoio à Vítima sito na Alameda Santo António 
dos Capuchos junto à entrada do Hospital Santo 
António dos Capuchos inaugurado a 24 de julho 
de 2015 estando em pleno funcionamento desde as 
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 

abril ,24 de maio. 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 
projeto Tecer a Prevenção da Comissão Nacional 
de Proteção de Crianças e Jovens.  
Este departamento esteve ainda presente na 
assinatura de 4 acordos de Promoção e Protecção.    
Neste momento a representante da Freguesia é a 
Dr.ª Lara Preto.
Importa referir que desde dia 11 de abril , que a 
CPCJ Lisboa Centro , encontra - se  a funcionar nas 
instalações do Polo de São Mamede.

VISITAS DOMICILIÁRIAS

Em articulação com a PSP realizámos 75 visitas 
domiciliárias.
No âmbito das sinalizações que chegam a este 
departamento através do Serviço de Proteção Civil 
da CML, acompanhámos 3 aberturas de porta com 
socorro na área da freguesia. 
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Subcomissário Aurora Dantier, Chefe Dias, Chefe 
António Lobo, a Santa Casa de Misericórdia de 
Lisboa (SCML) na pessoa da Diretora do Centro de 
Dia de Coração de Jesus - Dr.ª Maria José; com a 
Dr.ª Edna Vitorino – Diretora da SAD Boa Ventura; a 
Dr.ª Francisco Costa e Dr.ª Raquell Marcos Assistentes 
Sociais adstritos à Freguesia de Santo António e a 
Diretora da UDIP Tejo, onde estamos inseridos, Dr.ª 
Paula Candeias.
Estivemos também presentes na reunião promovida 
pela SCML, sobre o FEAC, Fundo Europeu de Apoio a 
Carenciados. Neste programa ficaremos responsáveis 
pela distribuição dos produtos. 
Estivemos reunidos com o Ministério Público, 7ª secção 
do DIAP de Lisboa e a PSP, onde foi feito um balanço 
do trabalho e articulação com o ESPAÇO JÚLIA.
Estivemos presentes nas reuniões no âmbito da REDE 
EMPREGA.
Reunimos com a Direção da Ação Social da SCML. 
 Devido a mudança de instalações da CPCJ Lisboa 
Centro, tivemos algumas reuniões com a CML. 
Tivemos também reunião com a USSA para informar de 
mudança de espaço para o Centro Social Laura Alves. 

     Inês Carrolo
     Coordenação Ação Social

técnicos de apoio à vítima, 24H por dia, 365 dias por 
ano. 
Tem como objetivos a intervenção direta nas 
denúncias de Violência Doméstica em articulação 
com as diversas entidades com actuação no âmbito 
da violência doméstica, nomeadamente, serviços 
sociais de emergência, autarquias locais, unidades de 
saúde familiar, segurança social e organizações da 
sociedade civil, bem como a promoção de atividades 
de carácter preventivo, informativo e de sensibilização 
na comunidade local.
É composto por três gabinetes, um deles com 
acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, 
um espaço dedicado às crianças, uma copa e um wc 
adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.
É dada uma resposta integrada recebendo, avaliando, 
sinalizando e encaminhando a vítima de acordo com as 
suas vulnerabilidades e necessidades sempre com base 
nos procedimentos operacionais da PSP. 
Desde o início do ano já temos registados 76 
atendimentos, sendo que a Freguesia de Santo Antonio 
é a segunda freguesia com mais casos registados.

REUNIÕES/EVENTOS

Realizámos diversas reuniões com várias entidades 
parceiras, para articulação e trabalho de casos. 
Destacamos as reuniões com a PSP na pessoa da 
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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 2018.

Ao Departamento de Comunicação e Marca da 
Freguesia de Santo António compete:

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

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

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

Assegurar a comunicação institucional com os media;

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.

Gerir as Ocorrências submetidas via Portal, Email,
APP, Facebook e Serviços de Atendimento.

De acordo com as competências acima descritas, 
desenvolvemos os seguintes projetos:
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IMAGEM E IDENTIDADE DA 
FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

- Fita para coroa do ANZAC DAY;
- Placas de sinalética e de inauguração do Grupo 
7 – Escoteiros de Portugal;
- Criação do evento “Arraial Santo António”;
- Criação das placas informativas das peças e 
respetivo preçário das exposições na BACS;

GESTÃO DOS CONTEÚDOS DOS 
MEDIA DIGITAIS E FÍSICOS DA 
FREGUESIA

- Elaboração de conteúdos (texto e imagem) e 
paginação do décimo quarto número do Magazine 
Trimestral Santo António;
- Gestão de conteúdos no Facebook da Freguesia
(facebook/FreguesiaSantoAntónioLisboa) incluindo a 
resposta online aos fregueses;
- Alteração no site, sempre que solicitado, da 
informação dos horários de atendimento/ atendimento 
online da freguesia entre outras informações sobre 
funcionamento orgânico da freguesia e seus projetos;
- Elaboração dos conteúdos para o site institucional 
(www.jfsantoantonio.pt), nomeadamente nas áreas de 
Notícias e Agenda.

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 
COM OS MEDIA

- Elaboração do comunicado de imprensa sobre 
o “Arraial de Santo António”, “Mundo a Sorrir”, 
“Espaço Cidadão Solidário”, “Inauguração da nova 
sede Grupo 7 – Escoteiros”

COMUNICAÇÃO INTERNA  
E EXTERNA

- Criação e envio de emails-convite para os 
Colaboradores da Freguesia;
- Criação da lista de aniversários para colaboradores 
via mailchimp;
- Partilha da agenda semanal da freguesia no facebook;
- Criação de notificações via App com informações 
gerais enviadas aos fregueses (ex: avisos, cortes de 
trânsito, inaugurações);
- Edição de conteúdo e envio da Agenda Santo António 
(enviada semanalmente, às segundas-feiras) para os 
Colaboradores, Executivo e Fregueses da Freguesia de 
Santo António, onde é possível ter acesso às iniciativas 
e eventos que decorrem nessa semana na freguesia. 
Até à data 251 subscritores recebem as novidades 
da freguesia e neste trimestre foram enviadas 13 
newsletters;
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GESTÃO DAS OCORRÊNCIAS 
PROBLEMAS NA MINHA RUA

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

– Números do Trimestre:
a) Via site Freguesia “Problemas na Minha Rua” / 
Serviços de Atendimento / Via Email / Telefone / 
Facebook / Chat (comunicação@ e info@):

Total de ocorrências registadas: 98 (1 abril a 4 
de junho de 2018)

SITE: 23
MAIL COMUNICAÇÃO: 39
MAIL INFO: 8
ATENDIMENTO: 16
TELEFONE FIXO: 4
FACEBOOK: 1
APP: 7

Ocorrências em execução: 85 (1 abril a 4 de 
junho de 2018)
Espaço Público – 71
Limpeza Urbana – 7
Ação Social – 1
CML – 3
Outros – 3

- Nestas ocorrências em execução não estão 
contabilizadas as ocorrências via GOPI.

Total de ocorrências finalizadas: 13
Espaço Público – 6
Limpeza Urbana - 4
Licenciamento – 1

b) Via APP Santo António (de 1 de abril a 4 de 
junho de 2018):

Ocorrências em execução: 14
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Espaço Público - 11
Limpeza Urbana - 2
Licenciamento - 1
Outros - 0
CML - 0

Desde o dia 23 de fevereiro, altura de lançamento 
da APP e seu uso por parte dos fregueses, até ao dia 
4 de junho atingimos as 476 ocorrências finalizadas 
e estão 406 ocorrências em execução. Um total de 
882 ocorrências registadas via APP Santo António.
No que diz respeito aos utilizadores registados na 
APP Santo António são 489 utilizadores.

CRIAÇÃO, DESIGN, PRODUÇÃO 
E DIVULGAÇÃO DE PEÇAS 
PARA SUPORTE ÀS INICIATIVAS 
DESENVOLVIDAS PELA FREGUESIA

- Desenvolvimento da conceção gráfica (suportes 
físicos e digitais), coordenação da distribuição 
de cartazes nos locais de estilo da freguesia, 
distribuição de flyers (porta-a-porta), reportagem 
fotográfica e elaboração de notícias;

- Os cartazes desenvolvidos foram colocados 
nos 27 locais de estilo da freguesia: Feira do 

Livro / Canto do Conto “Não se aceitam coisas 
de estranhos” / Teatro “A Grande Ressaca” / 
Maratona de Leitura nas Creches e Escolas da 
Freguesia / IndieLisboa – Cinema Sénior / Espaço 
Cidadão Solidário / Canto do Conto “Parabéns 
à Biblioteca” / “Festa do Pijama” / Recital dos 
alunos de piano e flauta transversal / Passeio 
Sénior – Alto Alentejo / Férias Grandes 2018 / 
Workshop Cinema de Palmo e Meio / Exposição 
“Janelas sobre o tempo” / Festa do dia do vizinho” 
/ Arraial de Santo António / Fados Arraial de Santo 
António / Exposição “António e a Fé” / Apoio ao 
Estudo Bússola / Férias Grandes Bússola / Arraial 
Sociedade Filarmónica João Rodrigues Cordeiro / 
Canto do Conto “ Devagar se vai ao longe”;

- Criação do logo “Dr. Dentinhos”;
- Elaboração da imagem gráfica de 400 bolsas 
para o Dia da Mãe nas Escolas da Freguesia;
- Elaboração e produção do programa para 
o Recital de Piano e Flauta Transversal da 
Universidade Sénior de Santo António;
- Produção da imagem gráfica do programa Férias 
Grandes e Férias Grandes Bússola.
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OUTROS

–  Acompanhamento da visita do Ministério da 
Administração Interna de Cabo Verde ao Espaço 
Júlia;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica da 
ida ao teatro “A Ressaca”;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica do 
ANZAC Day na Avenida da Liberdade;
– Reportagem fotográfica da reabertura do 
Jardim Botânico;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica da 
inauguração da Clínica C.A.S.O na Freguesia;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica do 
Indie Lisboa no Cinema São Jorge com as duas 
escolas da freguesia;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica 
do Indie Lisboa no Cinema São Jorge com os 
seniores da freguesia;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica da 
inauguração da exposição “Linhas de Sombra” 
na Sociedade Nacional de Belas Artes;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica do 
Dia da Mãe nas escolas da freguesia;
– Acompanhamento do 40º aniversário da 
Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa no 
Hotel Continental;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica do 

Canto do Conto “Parabéns à Biblioteca;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica 
da inauguração da exposição “Janelas sobre 
o Tempo” na Biblioteca Arquitecto Cosmelli 
Sant’Anna (BACS);
– Reportagem fotográfica da Festa do Pijama na 
Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant’Anna (BACS);
– Formação em Primeiros Socorros - Suporte 
Básico de Vida no Centro Social Laura Alves da 
K-MedXXI;
– Reportagem fotográfica e atualização do site 
da freguesia com o sorteio de venda pontual 
de manjericos na Biblioteca Arquitecto Cosmelli 
Sant'Anna (BACS);
– Reportagem fotográfica e atualização do site 
com o sorteio de venda pontual de pipocas e 
algodão doce na Biblioteca Arquitecto Cosmelli 
Sant'Anna (BACS);
– Acompanhamento da exposição “Imaginarium 
Africano” de Miriam Biencard na Casa de 
Angola;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica do 
Festival “Grant’s Stand Together” no Cinema São 
Jorge;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica 
dos cerca de 400 escoteiros no Jardim do Torel 
e das diversas atividades na Freguesia de Santo 
António;
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– Reportagem fotográfica e acompanhamento 
da inauguração da nova sede do Grupo 7 – 
Escoteiros de Portugal;
– Reportagem fotográfica e acompanhamento 
do Recital de Piano e Flauta Transversal da 
Universidade Sénior de Santo António na Igreja 
de São Mamede;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica do 
Passeio Sénior ao Fluviário de Mora;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica da 
Festa do Dia do Vizinho no Jardim das Amoreiras;
– Reportagem fotográfica da entrega dos 
presentes para o Dia da Criança nas escolas da 
freguesia;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica 
de todos os dias do arraial de Santo António na 
Praça da Alegria;
– Reportagem fotográfica da inauguração da 
exposição “António e a Fé” de Sónia Lapa na 
Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant'Anna (BACS);
– Reportagem fotográfica da exposição “A Vida 
por um Fio” de David Oliveira no Reservatório da 
Mãe d’Água;
– Acompanhamento dos fregueses ao jogo de 
Portugal x Argélia no Estádio da Luz;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica da 
tarde de fados no Arraial de Santo António na 
Praça da Alegria;

– Acompanhamento e reportagem 
fotográfica da noite de Santo António 
na freguesia;
– Acompanhamento do evento Vieira 
da Silva em Festa no Museu Arpad 
Szenes e Jardim das Amoreiras;
– Reportagem fotográfica e 
acompanhamento do Canto do Conto 
“Devagar se Vai ao Longe” na Praça 
da Alegria;
- Reportagem fotográfica da 
transmissão do jogo PortugalxEspanha 
na Praça da Alegria.
 

      Pedro Martins
      Coordenação Comunicação
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CULTURA, DESPORTO, DINAMIZAÇÃO  
DO ESPAÇO PÚBLICO E PREVENÇÃO
DOS COMPORTAMENTOS DE RISCO



monitores passearam e conheceram melhor Lisboa.
 
Anzac Day
Homenagem aos soldados da Austrália e Nova 
Zelândia que perderam as vidas na Batalha de 
Gallipoli, tendo a freguesia uma relação institucional 
com esta embaixada, prestou assim também a sua 
homenagem.
 
Biblioteca

Passaporte de Leitura
O Passaporte de Leitura é um pequeno caderno 
para apontar o nome do livro, os autores, breves 
anotações e uma cotação por estrelas, para cada 
leitura feita pelos alunos. Propomo-nos visitar as 
escolas de 1º ciclo da Freguesia – Escola Básica 
Luísa Ducla Soares e a Escola Básica de São José. 
O objetivo é possibilitar aos alunos a escolha de 
um livro, que poderão levar para casa durante 
esse período de tempo, para ler, desfrutar e reler. 
Permitimos, assim, a leitura de mais histórias e a 
troca de ideias entre os alunos que partilharam 
as mesmas experiências de leitura. Teremos um 
conjunto de 40 livros disponíveis para cada sala, 
que serão trocados mensalmente, no dia da visita 
da Biblioteca à sala de aula. O Passaporte da 
Leitura pretende incentivar o gosto pela leitura. 
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INTRODUÇÃO

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
abril a junho de 2018 pelo Departamento de Cultura  
da Freguesia de Santo António. 

Abril
Cinema Sénior Festival Indie
Os nossos seniores foram convidados para uma 
matiné no São Jorge onde assistiram ao filme “As 
Horas da Luz" que fez parte do Festival Indie.
     
Curtas do Festival Indie Junior
As escolas da freguesia mais uma vez assistiram às 
curtas do Indie Júnior, uma seleção de animação, 
não só para os mais pequenos, receberam brindes e 
participaram em ateliers.
    
Teatro “A grande Ressaca”
100 fregueses assistiram à peça “A grande 
Ressaca” no Teatro Armando Cortês, foi também 
disponibilizado transporte para a viagem.
 
Férias da Páscoa
A última semana de férias das crianças da freguesia 
foi passada entre passeios, jogos e descobertas. 
As cerca de 50 crianças, acompanhadas pelos 
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Nesta quarta edição a maratona foi de quatro dias, 
para que todas as crianças das creches e escolas 
básicas da freguesia, tivessem a oportunidade de 
ouvir histórias.
 
Canto do Conto
Ciente da importância de as crianças ouvirem 
histórias e brincarem com livros desde a mais tenra 
idade, a Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant’Anna 
(BACS) lançou, há cerca de sete anos, um projeto 
de Promoção do Livro e da Leitura – Canto do 
Conto.
O Canto do Conto é um programa do Departamento 
de Cultura da Freguesia de Santo António e destina-
se a crianças em idade pré-escolar. De participação 
gratuita e com periodicidade mensal, o projeto 
tem vindo a estabelecer laços entre Biblioteca e 
as crianças, que, depois de ouvirem uma história, 
são convidadas a desenvolverem uma atividade de 
expressão plástica inspirada no conto. Para além 
disso, este projeto é alargado às creches e jardins 
de infância da Freguesia de Santo António onde 
crianças e respetiva equipa educativa beneficiam, 
em ambiente escolar, de um momento diferente da 
sua rotina diária, onde o livro, a história e respetiva 
actividade são as protagonistas.
Intenções pedagógicas
Tendo em conta que o desenvolvimento infantil 

Abrir um livro é abrir um mundo novo. Dentro dele 
há novidade, conhecimento, aventura, fantasia e 
emoção. Abrir um livro é abrir um mundo onde tudo 
é possível.

Vai e Vem
A cada mês será emprestado às creches da 
Freguesia um conjunto de livros da Biblioteca para 
cada sala. Os livros serão escolhidos de acordo 
com a idade a que se destinam. Poderemos assim 
proporcionar novas leituras aos mais novos e 
incentivar o gosto pela leitura, desde a mais tenra 
idade. Este projeto vem completar o Canto do 
Conto, projeto da BACS que já está no seu sétimo 
ano e do Passaporte da Leitura, com dois anos.

Maratona da Leitura
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. 
A Maratona da Leitura acontece no âmbito das 
comemorações do Dia Internacional do Livro Infantil 
no sentido de alertar para a importância da leitura 
e do livro para um desenvolvimento mais salutar das 
crianças.
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não é uma linha contínua e progressiva, mas sim 
uma sucessão de momentos chave e em que a 
aprendizagem é impulsionada pela comunicação 
de trocas como forma de construir processos 
cooperativos, as intenções com estas atividades são 
as seguintes:

•Desenvolver o gosto pela leitura e pelos livros;
•Desenvolver a inteligência e a imaginação;
•Enriquecer o vocabulário e a linguagem;
•As imagens, informações e ideias dos livros 
alargam o conhecimento do mundo;
•A leitura torna as crianças mais calmas, ajuda-as 
a ganhar autoconfiança e poder de decisão;
•Ler em conjunto é divertido, reforça o prazer do 
convívio;
•Estimular a exploração sensorial, recorrendo a 
diversos materiais;
•Promover o desenvolvimento da noção corporal;
•Trabalhar temáticas do interesse das crianças 
bem como de situações vivenciadas;
•Contar/ler histórias com recurso a diferentes 
suportes;
•Proporcionar momentos de exploração de 
diversas técnicas;
•Incentivar novas descobertas e partilhas através 
das experiências das crianças;
•Promover o espírito crítico e o diálogo 

argumentativo;
•Proporcionar o contacto com diversos materiais/
recursos e técnicas para contar histórias.

Berçário e sala de um ano - Bolas de Sabão (autor 
Emma Giuliani , Edicare Editora) 

A partir dos dois anos - A casinha de Chocolate 
(Hansel and Gretel by Louise Rowe)

Festartes
-Ombela a origem das chuvas (autor Ondjaki, 
Caminho Editora)

-O Sr. Tigre torna-se selvagem (autor Peter Brown, 
editora Orfeu Negro)

-Programa 130 Anos de Fernando Pessoa

Atividades desenvolvidas
As atividades desenvolvidas apresentavam um fio 
condutor do tema das histórias escolhidas, sendo 
alterada de acordo com a faixa etária das crianças 
(creche e jardim de infância) de forma a respeitar 
e otimizar as competências de desenvolvimento 
infantil.

História “Bolas de Sabão”

18
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Foram criadas atividades sensoriais com música e 
bolas de sabão

História “A casinha de chocolate”
Elaboração de “casinhas de chocolate” onde foram 
despertados os cinco sentidos (visão, tato, olfato, 
audição e paladar), na medida em que foi proposto 
às crianças, vendarem os olhos e, ao som de música 
clássica sentirem a “digitina de chocolate”, com 
o desenvolver da atividade foi proposto cheirar e 
posteriormente (já sem os olhos vendados, e após 
a descoberta do chocolate)| desenharem as suas 
casinhas de chocolate.
No Jardim de Infância da Escola de São José, 
devido ao fato de um menino ter uma alergia severa 
ao chocolate, e de forma a não ficar excluído, a 
atividade proposta foi a construção de uma casinha 
de chocolate através da colagem e pintura com 
recurso a variados materiais (palhinhas, botões, 
papel, cartolina, tecidos, madeira, canetas de feltro, 
etc..)
 
História “Ombela a Origem das Chuvas”
Após a leitura da história as crianças foram 
convidadas a refletir e discutir sobre o ciclo 
da água, onde foi feita uma experiência para 
descobrimos como é que uma nuvem produz a 
chuva. Depois, e ao som de música clássica, tiveram 

oportunidade de pintar telas com bolas de sabão. 
Os materiais utilizados foram água, espuma de 
barbear, sabão, corantes, papel e cartolinas.

História “O Sr. Tigre Torna-se Selvagem”
Com recurso a colheres de pau, tintas, canetas, 
cartolinas, olhos de plástico, tesoura e colas 
construímos os nossos animais selvagens: tigres, 
ursos e lobos fizeram as delícias dos mais pequenos.

História “O meu primeiro Fernando Pessoa”
No jardim do Torel as crianças tiveram oportunidade 
de ouvir poemas de Fernando Pessoa. Com 
o recurso a uma máquina de bolas de sabão 
ouviram o poema “bolas de sabão”, através 
da dramatização ouviram o poema “ fada das 
crianças” e no final ouve diversão e música onde 
todos cantámos o tema “quando as crianças 
brincam”.

Calendarização:

02 - Maratona de Leitura - Creche Nossa Senhora 
da Conceição 
03 - Maratona de Leitura
-CAI de São José
-Centro Social e Paroquial de São Mamede 10 - 
Maratona de Leitura - JI / EB1 de São José
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-CAI de São José
-Centro Social e Paroquial de São Mamede 
10 - Maratona de Leitura - JI / EB1 de São José
11 - Maratona de Leitura -JI e EB1 Luísa Ducla 
Soares
- Escola Maria Barroso (3º e 4º ano Luís Ducla 
Soares)
12
- Centro Social e Paroquial de São Mamede - 2/3 
anos
- BACS - Canto do Conto
13 - Centro Social e Paroquial de São Mamede - 1 
anos 
16
- CAI de São José
- Vai e Vem
17
- JI São José - Canto do Conto
- Passaporte da Leitura EB1 São José
18
- JI Luísa Ducla Soares - Canto do Conto
- Passaporte da Leitura EB1 Luísa Ducla Soares
19
- Creche Nossa Senhora da Conceição - 2/3 anos
- Jardim do Torel - Celebração dos 130 de Fernando 
Pessoa
 

20
- Creche Nossa Senhora da Conceição - bebés, 1 
ano
- BACS (festartes)
26 - Liceu Passos Manuel - Júri Concurso Leitura 
27 - BACS (festartes)
28 - BACS (Planalto)

Maio

Passeio a Mora
Um passeio com 150 seniores em direção a Mora 
ao Fluviário, aqui conheceram as várias espécies 
que habitam os rios, não apenas nacionais como 
de outras partes do mundo. As lontras fizeram as 
delícias dos nossos fregueses em idade de ouro.
Fomos almoçar à Quinta de Santo António, também 
em Mora, aqui apreciaram uma iguaria da terra, 
migas de coentros com carne. Durante a tarde ainda 
houve tempo para um baile que terminou com um 
lanche cheio de iguarias da região.

Festa do Dia do Vizinho 
Mais uma edição da festa do Dia do Vizinho, 
organizada pela Associação Boa Vizinhança. O 
Jardim das Amoreiras contou com as famosas rifas, 
os póneis, bancas e muita música.
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Inauguração da sede dos escoteiros
Após muitos anos em condições pouco próprias, os 
Escoteiros do Grupo 7 inauguraram a sua sede na 
Calçada Moinho de Vento n 3, foi uma cedência da 
Freguesia de Santo António.
A inauguração foi durante o fim de semana, no 
jardim do Torel chegaram mais de 200 escoteiros 
para o fim de semana e celebrar esta inauguração.

Biblioteca:
Exposição “Janelas do Tempo” da autoria de 
Margarida Brito e Ana Afonso entre os dias 6 e 27 
de Novembro.
 
Passaporte de Leitura:
O Passaporte de Leitura é um pequeno caderno 
para apontar o nome do livro, os autores, breves 
anotações e uma cotação por estrelas, para cada 
leitura feita pelos alunos. Propomo-nos visitar as 
escolas de 1º ciclo da Freguesia – Escola Básica 
Luísa Ducla Soares e a Escola Básica de São José. 
O objetivo é possibilitar aos alunos a escolha de 
um livro, que poderão levar para casa durante 
esse período de tempo, para ler, desfrutar e reler. 
Permitimos, assim, a leitura de mais histórias e a 
troca de ideias entre os alunos que partilharam 
as mesmas experiências de leitura. Teremos um 
conjunto de 40 livros disponíveis para cada sala, 

que serão trocados mensalmente, no dia da visita 
da Biblioteca à sala de aula. O Passaporte da 
Leitura pretende incentivar o gosto pela leitura. 
Abrir um livro é abrir um mundo novo. Dentro dele 
há novidade, conhecimento, aventura, fantasia e 
emoção. Abrir um livro é abrir um mundo onde tudo 
é possível.

Vai e Vem:
A cada mês será emprestado às creches da 
Freguesia um conjunto de livros da Biblioteca para 
cada sala. Os livros serão escolhidos de acordo 
com a idade a que se destinam. Poderemos assim 
proporcionar novas leituras aos mais novos e 
incentivar o gosto pela leitura, desde a mais tenra 
idade. Este projeto vem completar o Canto do 
Conto, projeto da BACS que já está no seu sétimo 
ano e do Passaporte da Leitura, com dois anos.

Canto do Conto:
Berçário e Sala de um ano - "O Monstro das Cores"
(autor Anna Llenas, editora nuvem de letras).

A partir dos dois anos - "A Árvore Generosa" (autor 
Silver Stein, editora bruaá).

Festa de Pijama na Biblioteca - "O Escuro" (autor Jon 
Klassen e Lemony Snicket, Editora Orfeu Negro)
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História “O Escuro”
Na Festa do Pijama da BACS, todas as crianças 
foram convidadas a trazerem o seu pijama e, após 
uma atividade de “quebra gelo”, onde ouvimos 
música, dançamos e cantamos, foi construída de 
uma tenda gigante, com a colaboração de todos. 
De seguida foram colocadas mantas, almofadas e 
pequenas luzes de presença para dar um ambiente 
mais intimista e acolhedor. Dentro da tenda foi 
contada a história “O Escuro” e após a leitura 
da mesma tivemos um momento de discussão e 
reflexão sobre o porquê do medo do escuro. Para 
atividade de expressão plástica as crianças tiveram 
a oportunidade de, com uma tinta especial, que 
brilha no escuro, pintar e personalizar "estrelas de 
condão”. Desta forma, e num sentido mais profundo, 
foi trabalhado um dos medos mais comuns na 
infância - o escuro.

Calendarização
10
-Centro Social e Paroquial de São Mamede - 2/3 
anos
-BACS - Canto do Conto
11 – Centro Social e Paroquial de São Mamede - 1 
anos 12 – BACS - Festa do Pijama
14
-CAI de São José

As atividades desenvolvidas apresentavam um fio 
condutor do tema das histórias escolhidas, sendo 
alterada de acordo com a faixa etária das crianças 
(creche e jardim de infância) de forma a respeitar 
e otimizar as competências de desenvolvimento 
infantil.

História “O Monstro das Cores”
Cesto sensorial com uma linha condutora da história 
onde foram criados variados objetos para estimular 
a curiosidade, bem como competências cognitivas, 
motoras e emocionas através dos sentidos visuais, 
tácteis e auditivos.

História “A Árvore Generosa”
Para celebrar o Aniversário da BACS a atividade 
proposta teve o intuito de sensibilizar para 
consciência ecológica onde as crianças tiveram 
oportunidade de:
1-com tintas e e pincéis, personalizar pequenos 
vasos;
2-colocar terra nos vasos personalizados e plantar 
sementes (no caso das escolas) e transplantar 
suculentas (na BACS).
Para além disso também foi feito, em trabalho 
coletivo (escolas) e individual (BACS) a pintura de 
árvores com as impressões digitais de cada criança.

22
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-Vai e Vem
16
- JI Luísa Ducla Soares - Canto do Conto
- Passaporte da Leitura - EB1 Luísa Ducla Soares
17
- JI São José - Canto do Conto
- Passaporte da Leitura - EB1 São José
18 – CAI de São José - Creche Familiar
23- Creche Nossa Senhora da Conceição - 2/3 
anos
24 - Creche Nossa Senhora da Conceição - Bebés, 
1 ano 
25 - CAI de São José - Creche Familiar  
Reuniões:
Reunião com Sagres sobre o Arraial.
Reunião com EGEAC sobre Marchas de Lisboa.
Reunião e visita à Quinta da Marmeleira para 
organização das Férias Grandes.

Junho
Inauguração do Arraial de Santo António
O Arraial chega à Praça da Alegria pelo 4º ano 
consecutivo, agora com a Praça mais activa através 
do quiosque e do parque infantil. Durante 17 dias 
houve sardinha, bifana, música e muita alegria. 
Sempre aberto ao12h e a terminar pelas 22h 
durante a semana e nas vésperas de feriado, sextas 
e sábados música até às 00h.

Dia da Criança
As crianças das Escolas da Freguesia, São José e 
Ducla Soares foram convidadas a celebrar o dia da 
criança na segunda feira dia 4 de junho no Jardim 
Zoológico.
Foram disponibilizados autocarros para transportar 
as crianças e professores. A escola São José marcou 
presença com todos os alunos, onde os golfinhos, e 
os macacos fizeram as delícias dos mais pequenos, 
com o almoço servido no parque das merendas. 
Pelas 16h regressaram à sua escola, cheios de 
conhecimento e alegria.

Dia de Portugal
Mais um ano que a Freguesia de Santo António 
celebra o Dia de Camões com uma tarde de fados 
para a população. A Praça da Alegria foi mais uma 
vez o cenário desta tarde tão sentimental e patriota, 
onde durante a tarde a língua de Camões e a 
guitarra portuguesa, tomaram conta do Jardim.

Arraial da Escola Básica de S. José
Mais um ano que a Freguesia de Santo António 
apoia este arraial, organizado por professores, 
corpo docente e não docente. Montagem das 
barracas, montagem da gambiarra e focos, 
decoração, pontos de água e verificação de palco.
Exposição.

CULTURA, DESPORTO, DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO
PÚBLICO E PREVENÇÃO DOS COMPORTAMENTOS DE RISCO

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · junho de 2016



25

“A vida por um fio” - Exposição de David Oliveira 
patente na Mãe d’Água do dia 7 de junho a 
16 de setembro.  Esta exposição de esculturas 
representa seres vivos (vida) usando como meio 
um fio (de arame) e metaforicamente sobre um 
momento intermédio muito frágil entre a vida e a 
morte. “Representar a Vida é captar o momento de 
movimento em pausa”. Esta exposição é uma mostra 
de esculturas de animais em vias de extinção.

Biblioteca
Exposição “António e a Fé” da autoria de Sónia 
Lapa entre os dias 5 e 20 de junho.
 
Passaporte de Leitura
O Passaporte de Leitura é um pequeno caderno 
para apontar o nome do livro, os autores, breves 
anotações e uma cotação por estrelas, para cada 
leitura feita pelos alunos. Propomo-nos visitar as 
escolas de 1º ciclo da Freguesia – Escola Básica 
Luísa Ducla Soares e a Escola Básica de São José. 
O objetivo é possibilitar aos alunos a escolha de 
um livro, que poderão levar para casa durante 
esse período de tempo, para ler, desfrutar e reler. 
Permitimos, assim, a leitura de mais histórias e a 
troca de ideias entre os alunos que partilharam 
as mesmas experiências de leitura. Teremos um 
conjunto de 40 livros disponíveis para cada sala, 

que serão trocados mensalmente, no dia da visita 
da Biblioteca à sala de aula. O Passaporte da 
Leitura pretende incentivar o gosto pela leitura. 
Abrir um livro é abrir um mundo novo. Dentro dele 
há novidade, conhecimento, aventura, fantasia e 
emoção. Abrir um livro é abrir um mundo onde tudo 
é possível.

Vai e Vem
A cada mês será emprestado às creches da 
Freguesia um conjunto de livros da Biblioteca para 
cada sala. Os livros serão escolhidos de acordo 
com a idade a que se destinam. Poderemos assim 
proporcionar novas leituras aos mais novos e 
incentivar o gosto pela leitura, desde a mais tenra 
idade. Este projeto vem completar o Canto do 
Conto, projeto da BACS que já está no seu sétimo 
ano e do Passaporte da Leitura, com dois anos.

Canto do Conto

Berçário e sala de um ano - "Viva o Peixinho" (autor 
Lucy Cousins, editora Caminho).

A partir dos dois anos - "A Lebre e a Tartaruga" (do 
Livro “contas-me uma história?” autor Debi Gliori, 
editora civilização).
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As atividades desenvolvidas apresentavam um fio 
condutor do tema das histórias escolhidas, sendo 
alterada de acordo com a faixa etária das crianças 
(creche e jardim de infância) de forma a respeitar 
e otimizar as competências de desenvolvimento 
infantil.

História “Viva o Peixinho”
Com recurso a um tecido de lycra, peixinhos 
e muitos animais marinhos, construídos com 
diversos materiais, saltaram enquanto ouvíamos e 
cantávamos a música “os peixinhos nadam”.

História “A Lebre e a Tartaruga”
Com recurso a caixas de ovos, pompons, olhos de 
plástico, formas de papel, cola e feltro, construímos 
a “Dona Tartaruga”.

Calendarização:

05 - JI Luísa Ducla Soares - Canto do Conto
- Passaporte da Leitura - EB1 Luísa Ducla Soares 
06 - EB1 São José - Passaporte da Leitura
07- JI São José - Canto do Conto
- EB1 São José - (continuação do Passaporte da 
Leitura) 
09 - Atmosfera M - Canto do Conto
14 - Praça da Alegria - Canto do Conto 15

- CAI de São José
- Vai e Vem
19– Creche Nossa Senhora da Conceição - 2/3 
anos
20– Creche Nossa Senhora da Conceição - Bebés, 
1ano 21 – Centro Social e Paroquial de São 
Mamede - 2/3 anos 
22 – Centro Social e Paroquial de São Mamede 
- 1ano
 

PREVENÇÃO DE COMPORTAMENTO 
DE RISCOS 

Projecto Bússola

O segundo trimeste de 2018 contemplou no início 
do mês de abril, a última semana de Férias do 
Projeto Bússola referentes ao período de interrupção 
letiva da Páscoa.
 
Destacamos de todas as atividades realizadas neste 
período: Fábrica 22, Rocódromo, Piscina, Bowling 
e Cinema. Nos restantes dias realizaram-se os 
workshops de defesa pessoal e de debate social.
 
No que toca às atividades do Espaço Aprender 
referimos que todos os jovens realizaram o plano de 
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recuperação de notas de forma interativa, utilizando 
para isso os equipamentos multimédia (Quadro 
Interativo/Computadores) disponibilizados pelo 
Projeto Bússola com o objetivo de maximizar as 
aprendizagens escolares.
Durante o mês de junho, do dia 11 ao dia 27, os 
alunos do 9º anos têm um apoio complementar 
para a preparação dos exames de Português e 
Matemática.
 
No Espaço Agir, as atividades de dinamização 
deste espaço cumpriram os objetivos estabelecidos 
no início do ano escolar, tendo também promovido 
algumas sessões de defesa pessoal, bem como 
de competências pessoais e sociais, uma vez 
que a população jovem que frequenta o espaço 
apresenta problemas relacionados com bullying 
escolar. No mês de junho começam também as 
Férias Grandes da Bússola, aqui um grupo de 
jovens, acompanhados pelos monitores têm os dias 
preenchidos entre praias, passeios, arborismo. 

No Espaço Criar, as atividades de Ballet/Dança, 
Esgrima, Viola, Bateria e Canto decorreram com 
grande recetividade, registando-se novas inscrições.  
No dia 29 de junho realiza se o Sarau de fim de 
anos, aqui todas as crianças e jovens fazem uma 
demonstração do que aprenderam durante o ano.

DESPORTO

Tendo em conta a importância da realização 
de atividades desportivas, enquanto forma de 
dinamização do espaço público e promoção de 
hábitos de vida saudável, o desporto em parceria 
com a Cultura tem vindo a desenvolver projetos 
desportivos para a criação de escolas da Freguesia 
de Santo António, nomeadamente a Escola de Futsal 
enquanto forma de dinamização desportiva dos 
jovens de Santo António.

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

Projeto 1 - “Escola de Futsal”

Continuidade da Escola de Futsal na Freguesia, 
procedendo-se a planificação da nova época 
desportiva 2018/2019. 
Os treinos da Escola realizam-se às segundas e 
quintas-feiras das 18h às 19h. 

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

Projeto 3 – Espaço Bússola 

Continuação do Projeto de aulas de Esgrima, com 
protocolo com a Federação Portuguesa de Esgrima.

Atividades

Participação da Escola de Futsal Santo António 
no dia 19 de maio de 2018, na 2ª Fase Local de 
Futebol das Olisipíadas, na Académia Militar, com 
duas equipas dos Escalões I e II. 

Participação do Grupo Desportivo “Os Lâncias” no 
dia 19 de maio 2018, na 2ª Fase Local de Futebol 
das Olisipíadas, na Académia Militar, com 4 
equipas dos seguintes Escalões I,II,III e IV. 

Participação do Grupo Desportivo “Os Lâncias” no 
dia 2 de junho 2018, na 4ª Edição da Fase Final de 
Futebol das Olisipíadas, no Parque de Jogos 1º de 
Maio - Inatel Lisboa, com 4 equipas dos seguintes 
Escalões I,II,III e IV. 
 

A freguesia foi convidada a assistir ao jogo de 
preparação de Portugal para o Mundial na Rússia. 
A equipa das quinas defrontou a equipa da Argélia, 
os fregueses de Santo António deram o seu apoio 
nas bancadas do Estádio da Luz.

       Filipa Veiga
       Coordenação Cultura, Desporto,   
       Dinamização do Espaço Público e Prevenção 
       dos Comportamentos de Risco
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EDUCAÇÃO

Introdução

O presente relatório é uma descrição sumária 
do trabalho desenvolvido no decorrer dos meses 
de abril a junho de 2018 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:

- Colocação de pedras soltas no recreio da Escola 
EB1/JI São José;
- Reparação do Microfone da Escola EB1/JI São 
José;
- Colocação de Proteção (Barra) no Recreio da 
Escola EB1/JI São José;
- Reparação do portão e colocação de nova 
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fechadura do portão da Horta da Escola EB1/JI 
São José;
- Manutenção dos extintores e da sinalética da 
Escola EB1/JI São José;
- Colocação fechadura sala de aula na Escola EB1/
JI São José.

ENTREGA DE MATERIAIS NAS 
ESCOLAS

No âmbito das competências da freguesia, 
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o 
Regime Jurídico e as competências das autarquias 
locais no art. 16º, nº1 alíneas mm) foi realizado:
 
- Material de Limpeza na EB1/JI S. José;
- Material para provas de Aferição do 2º ano;
- Presente “Dia da Mãe”;
- Presente “Dia da Criança”

INTERRUPÇÃO LETIVA DO VERÃO 

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:



EDUCAÇÃO  

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · junho de 2018

 - Interrupção letiva do Verão (de 25 de junho a 27 
de julho), com o horário da CAF das 8h às 19h com 
diversas atividades (cerca de 160 crianças):
. Escola (atelier de plástica, sessão de cinema, hora 
do conto, jogos de exterior, jogos pré-desportivos, 
brincadeira livre, mangueiradas).

- Interrupção do Verão (de 25 de junho a 27 de 
julho), com o horário da CAF das 8h às 19h com 
diversas atividades/ passeios/ visitas/ praia (cerca 
de 160 crianças):
. Praia;
. Parque BD Mónica;
. Parque do Jamor;
. Parque Fábrica da Pólvora;
. Parque Quinta das Conchas;
. Hello Park;
. Parque Serafina;
. Parque Eduardo VII;
. Jardim da Estrela;
. Jardim do Alvito;
. Parque da Mata de Benfica;
. Torre Escalada;
. Telepizza;
. Teatro na Escola;
. Passeio de Burro (Burros de Magoito);
. Fábrica da OLÁ;
. Esgrima na Escola;

. Adventure Park;

. Padrão dos Descobrimentos;

. Monte Selvagem;

. Escola de Prevenção e Segurança de Loures;

. Lagoa Óbidos (aula de canoagem);

. Cinema na Escola;

. Piscinas de Alvito;

. Quinta da Marmeleira;

. Almoço Mc Donald´s;

. Atelier´s Expressão Plástica;

. Atelier´s Culinária;

. Hora do Conto;

. Jogos pré-desportivos;

. Mangueiradas na Escola.

REUNIÕES/ORÇAMENTOS/
ENTREVISTAS/PLANIFICAÇÕES/
PROPOSTAS/ OUTROS

Foram solicitados Orçamentos:
- Transporte para todos os alunos da Escola EB1/JI 
Luísa Ducla Soares; 
- Transporte para os alunos do 4 ano (Viagem de 
finalistas) da Escola EB1/JI S. José;
- Transporte para os alunos do 1ano (Projeto 
Biológico) da Escola EB1/JI S. José;
- Transporte para férias do verão CAF/AAAF;



. Com várias empresas de limpeza para às escolas;

. Coordenadora Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares;

. Coordenadora Escola EB1/JI S. José;

. Encontro de troca de Experiências Componente de 
apoio a família; 
. Com várias empresas para a realização de obras 
na escola EB1/JI S. José;

Foram elaboradas planificações:
  . Quinzenais de CAF e AAAF;
 . Férias do Verão da CAF/AAAF.

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

- Foram efetuadas diversas visitas à Escola Luísa 
Ducla Soares para medições e levantamento de 
situações para futuras obras.

     Carla Pereira Gomes
     Coordenação Educação
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- Prenda do dia da mãe para ambas as Escolas;
- Prenda do dia internacional da criança para 
ambas as Escolas;
- Material para provas de Aferição do 2º ano;
- Material de Limpeza e Higiene para ambas as 
Escolas.

Foram elaboradas diversas propostas:
. Viagem de Finalistas Escola EB1/JI S. José;
. Passeio final de Ano Escola EB1/JI Ducla Soares;
. Visita de Estudo do 1 ano da EB1/JI S. José 
escolas;
. Presente dia da Mãe nas Escolas;
. Presente dia da Criança;
. Visitas/atividades Férias do Verão da CAF;
. Contratação monitores para férias do Verão;
. Transporte para Férias do Verão CAF/AAAF;
- Proposta Ticket Educação;
- Apoio a festa da escola EB1/JI S. José (Arraial 
equipamento de Som).

Foram realizadas reuniões:
. Equipa da CAF da EB1/JI Luísa Ducla Soares 
(atualmente nas instalações da EB1/JI Gaivotas) e 
da EB1/JI S. José;
. Agrupamento e Coordenadoras de ambas as 
Escolas para avaliação do 2º período das AAAF e 
da CAF;
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PASSADIÇO
TRAVESSA DO NORONHA TRAVESSA DO 
NORONHA
RUA BRAANCAMP RUA BRAANCAMP
RUA BRAANCAMP - Coração de Jesus RUA 
BRAANCAMP
RUA DAS AMOREIRAS RUA DAS AMOREIRAS
CANTEIRO NA RUA DAS AMOREIRAS RUA DAS 
AMOREIRAS
RUA DE S. ANTÓNIO DA GLÓRIA/TRAVESSA DO 
FALA-SÓ
LARGO DO ANDALUZ LARGO DO ANDALUZ
LARGO JEAN MONET LARGO JEAN MONET
JARDIM CAMILO CASTELO BRANCO AVENIDA 
DUQUE DE LOULÉ

Nota: De forma adicional, a freguesia mantém sob a 
sua gestão, por parceria estabelecida e com meios 
próprios, o espaço verde localizado no Instituto 
Gama Pinto.

Projectos

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE 
ESPAÇOS VERDES

- Manutenção e limpeza de espaços verdes através 

Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
abril a junho de 2018 pelo Departamento de Espaço 
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 21,320 
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
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 
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de atividades de remoção de resíduos, sacha e 
monda de canteiros, corte de sebes, podas de 
arbustos e corte de relvados;
- Verificação visual do estado dos diferentes espaços 
verdes, tendo em vista a melhoria no funcionamento 
dos serviços de manutenção e a optimização dos 
espaços verdes da freguesia;
- Manutenção de elementos integrantes dos sistemas 
de rega;
- Intervenção de recuperação e limpeza do Jardim 
Marcelino Mesquita;
- Intervenção de recuperação e limpeza do Jardim 
Alfredo Keil.

INTERVENÇÕES NO ARVOREDO 
INSERIDO NOS ESPAÇOS VERDES

- Corte de ramos e pernadas secas em árvores 
inseridas nos espaços verdes;
- Identificação de arvoredo em risco ou com 
necessidade de intervenções de manutenção 
(poda de aclaramento e levantamento de copa) 
e realização das consequentes diligências para a 
realização dos relatórios de avaliação de estado 
fitossanitário;
- Execução de podas de limpeza e redução de 
carga da copa do arvoredo existente no Jardim 

Marcelino Mesquita;
- Fiscalização das intervenções realizadas no 
arvoredo.

INTERVENÇÕES NO ARVOREDO 
EM CALDEIRA

- Limpeza de ramos e pernadas secas em arvoredo 
existente na Avenida da Liberdade;
- Articulação com Câmara Municipal de Lisboa 
para abate de árvores em mau estado fitossanitário 
na Alameda de Santo António dos Capuchos e 
posterior plantação de novos exemplares;
- Preparação de procedimentos para podas no 
Largo de São Mamede, Rua Castilho, Rua das 
Amoreiras e Praça das Amoreiras;
- Limpeza de resíduos e espécies infestantes em 
caldeiras.

ELEMENTOS DE ÁGUA E 
PATRIMÓNIO INTEGRANTE

- Atividades de inspeção visual e verificação do 
funcionamento dos elementos de água da freguesia;
- Verificação do estado das argamassas de fundo 
dos vários elementos;
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REUNIÕES REALIZADAS

- Reuniões de planeamento de atividades a 
desempenhar na manutenção dos espaços verdes;- 
Coordenação com os serviços de Limpeza Urbana 
da Freguesia para a recolha de folhas em áreas 
adjacentes e inseridas nos espaços verdes.

INTERVENÇÕES REALIZADAS NO 
ESPAÇO PÚBLICO

- Intervenções de requalificação de calçada 
através da correção de zonas com patologias de 
descalcetamento e desnivelamento:
•Calçada Bento Rocha Cabral;
•Rua da Escola Politécnica;
•Rua Nova de São Mamede;
•Rua Castilho;
•Rua Alexandre Herculano;
•Rua de São José;
•Rua do Telhal;
•Calçada de Santo António;

- Remoção e recuperação de pilaretes;

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

Santo António;

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

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

- Reposição de sinalização vertical em várias ruas 
da freguesia.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

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

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

•Requalificação da Travessa do Fala-Só, onde 
se pretende aumentar a zona de estar do lado 
das escadinhas existentes, de forma a potenciar o 
desenvolvimento das zonas comerciais existentes 
e contribuir para a criação de novas, implantar 
banco corrido em betão para permitir o usufruto do 
alinhamento arbóreo e criação de zona de cargas/
descargas;

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

•Requalificação urbana das ruas da Caridade 
e da Esperança do Cardal, com a substituição e 
reposição de pavimentos com correção de cotas, 
substituição de guardas existentes, ordenamento 
dos elementos de sinalização, substituição dos 
pavimentos junto aos corrimãos para introdução 

de elementos com maior atrito, reabilitação de 
corrimãos existentes, substituição de coletores 
danificados, alteração de sistema de drenagem de 
águas pluviais para o centro da via e ordenamento 
dos canais de circulação pedonais e rodoviários;

•Requalificação do Largo da Anunciada, através 
da substituição de pavimentos, com vista à melhoria 
da circulação pedonal e acesso às habitações, 
criando zona sobreelevada da faixa de rodagem;

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

      João Pires
      Coordenação Espaço Público e Espaços Verdes
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cravos no dia 25 de abril, de manjericos e pipocas e 
algodão doce na noite de Santo António.

- Foi prestada a colaboração habitual aos restantes 
Departamentos da Freguesia, no âmbito da 
realização de eventos próprios, apoiados, e no 
respetivo planeamento.

- Foi feito o planeamento e atribuição de licenças de 
ocupação de espaço público para a noite de Santo 
António relativamente aos comerciantes da Rua de 
São José e Santa Marta.

     Tiago Lopes
     Coordenação Licenciamento  

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. 
Na sequência das alterações introduzidas à Lei 
nº 56/2012 pela Lei nº 85/2015, as Freguesias 
passaram a dispor de competência de fiscalização 
relativamente às suas atribuições, nos termos de 
cada regime setorial. No decorrer deste trimestre foi 
operacionalizada esta função no que respeita ao 
licenciamento de ocupação de espaço público. 
No período de abril a junho este serviço realizou, 
sumariamente o seguinte trabalho:

- Foram registados, desde o início de 2018 e até 
junho 416 processos de licenciamento zero.

- Foram apreciados até 12 de junho 21 pedidos de 
ocupação temporária de espaço público. 

- Foram realizados 4 procedimentos de seleção 
para venda pontual de flores no dia da espiga, de 
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Introdução

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de abril 
a junho de 2018 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 2 colaboradores.
Os serviços prestados pela freguesia incluem a limpeza 
das vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros, 
através de ações de varredura e lavagem.

Trabalho desenvolvido:

SERVIÇOS REGULARES DE LIMPEZA 
URBANA

- Serviços diários de varredura e lavagem de vias e 
espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
- Serviços de recolha de papeleiras na área da 
freguesia;
- Serviços de manutenção de passeios públicos 
através de sopro e aspiração de folhas;
- Serviços de deservamento dos passeios públicos;

 

SERVIÇOS EXCECIONAIS DE LIMPEZA 
URBANA

- Reforço dos serviços de limpeza urbana nas áreas de 
maior fluxo turístico da freguesia;
- Circuito diário de apoio a recolha de lixo no espaço 
público na Colina de Santana e área da Glória.

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:
Acompanhamento da área em varredura 
e manutenção de papeleiras com eventual 
reorganização de horário de serviço para 
acompanhamento de evento:
- Marcha do Animal – Associação Animal – 7 de abril 
- 41ª Corrida da Liberdade 25 de abril – 25 de abril
- Desfile 25 de Abril – 25 de abril
- Corrida 1º de Maio- 1 maio
- Marcha da marijuana – 5 maio
- Manifestação Beja Merece+ - 10 de maio
- Vira no Torel – 12 de maio
- Manifestação Nacional de Professores- Federação 
Nacional de Educação e FenProf – 19 maio

LIMPEZA URBANA
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- Aquisição de mangueiras para realização dos serviços 
de Lavagem das equipas do turno da noite;
- Encerramento do procedimento de aquisição bianual 
de fardamento de trabalho, com aquisição de botas, 
sapatos, calças, t-shirts, camisas e polares para as 
equipas de trabalho.

REUNIÕES REALIZADAS

- Participação na reunião de preparação “Marchas de 
Lisboa 2018” para coordenação de serviços a realizar 
no apoio ao evento;
- Reunião de coordenação com equipa de 
encarregados da Limpeza Urbana para preparação de 
ações de trabalho a realizar nos dias 12 e 13 de junho

OUTROS

- Abertura de procedimento de mobilidade para a 
Câmara Municipal de Lisboa a pedido de trabalhador;
- Acompanhamento de questões levantadas na 
reunião de trabalho com Sindicato STML, delegados 
e dirigentes sindicais integrados na equipa de Limpeza 
Urbana a 28 de março de 2018;
- Implementação de melhorias nos equipamentos 
instalados na cantina no Posto do Rato.

      Filipa Mendes
      Coordenação Limpeza Urbana
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- Concentração STSS- Sindicato Nacional dos Técnicos 
Superiores de Saúde das áreas de Diagnostico e 
Terapêutica – 24 maio
- Manifestação comunidade Ucraniana – 1 junho
- Manifestação CGTP – 9 junho
- Concentração Sindicato Hotelaria – 9 junho

Preparação do local e acompanhamento do 
evento com o apoio de um cantoneiro:
- ANZAC Day – Embaixada da Austrália – 22 de abril
- 1ª Corrida da Defesa Nacional – 29 abril

Reforço do manutenção prévia no circuito de 
passagem do evento e reforço no apoio à CML 
na recolha de lixo na via pública:
- Procissão da oração - 3 maio 
- Procissão das Velas – 13 maio 

Colocação de contentores, manutenção prévia 
do espaço com eventual serviço de lavagem 
ou varredura de área e manutenção posterior 
ao evento com varredura e manutenção de 
papeleiras:
- Dia do Vizinho da Associação Boa Vizinhança - 30 maio 
- Festa quiosque BananaCafé Jardim do Torel – 9 junho
- Aniversário Museu Viera da Silva – 13 junho

Participação nas ações de manutenção da 
Avenida da Liberdade após festejos de Santo 
António:

- Marchas Populares/ Festas de Lisboa – 12 de junho- 
- Realização de serviços de reforço e apoio de 
limpeza urbana em eventos organizados ou 
com o apoio da Freguesia, onde se destaca:

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

Departamento de Educação: 
- Arraial São José- Escola EB1 São José – 22 de junho 
- Colocação de contentores, manutenção com lavagem 
do páteo da escola após o evento.

Departamento de Cultura: 
- Arraial Santo António 2018 – 1 junho a 17 de junho 
2018 - Colocação de contentores de lixo.

Policiamento de Proximidade:
- Apoio na realização de ações de limpeza de zonas 
sem-abrigo da Rodrigues Sampaio.

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS

- Aquisição de serviços de manutenção anual de 
controlo de pragas para os postos de Limpeza Urbana 
do Rato, Avenida e Santa Marta;
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Introdução

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

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

Atividades realizadas no período de abril a junho 2018:

- Reunião de trabalho com a Coordenadora da 
Associação Mundo a Sorrir, para planeamento das 
próximas atividades relacionadas com a operação da 
Clínica CASO na Freguesia de Santo António.

- Reunião com o Diretor de Formação Empresas da 
Escola de Comércio de Lisboa, para articulação das 
necessidades decorrentes dos planos de formação 
da FSA, e seu enquadramento com os programas do 
Centro Qualifica da ECL.

- Reunião com a coordenadora do Centro Qualifica 
da Escola de Comércio de Lisboa, para agilizar a 
formação do Centro Qualifica ECL aos comerciantes, 
hoteleiros e visitantes profissionais da Freguesia de 
Santo António. 

- Reunião com a coordenadora da Escola de Comércio 
de Lisboa, visando a eventual articulação do programa 
Lojas com História com a iniciativa Reabrimos 
Brevemente.

- Acompanhamento da dinamização das atividades de 
promoção da Rua Castilho como destino preferencial 
de compras e turismo.

- Participação no workshop "Smart Cities", que teve 
lugar no Centro de Congressos de Lisboa.

- Participação na Conferência subordinada ao tema 
Investimento e Cooperação promovido pela Câmara 
de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, na Câmara de 
Comércio e Indústria Portuguesa.

- Reunião no Montepio Geral, visando a possível 
utilização de espaços da Instituição para acolhimento 
de ações de formação promovidas pela FSA.

- Participação na abertura da 7ª Semana de 

COMÉRCIO E TURISMO

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · junho de 2016



48
Informação Escrita do Presidente - Trimestral · junho de 2018

COMÉRCIO E TURISMO

Empreendedorismo da CML, subordinada ao tema 
Lisbon: Building a Global Ecosystem – Paços do 
Concelho.

- Participação no lançamento do livro Visual 
Merchandising, de autoria da formadora Ângela 
Fernandes, que tem ministrado ações de formação em 
Vitrinismo e Visual Merchandising na FSA.
 
- Participação na 2ª Conferência Portugal Economia 
Social - 23/24 Maio, no Centro de Congressos de 
Lisboa.

- Participação na apresentação do Programa Simplex + 
no Páteo da Galé.

- Reunião no Centro Qualifica ECL para planeamento 
das ações de formação.

- Participação na Conferência EU Budget for the 
Future – Quadro Financeiro Plurianual da UE, e as suas 
implicações para as regiões periféricas.

Próximas atividades:

- 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 da operação do Projeto CASO - 
Centro de Apoio à Saúde Oral na Freguesia de Santo 
António, em articulação com a Associação Mundo a 
Sorrir.

- Acompanhamento dos programas de formação a 
comerciantes, hoteleiros e visitantes profissionais, em 
articulação com o Centro Qualifica ECL.

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

       Francisco Toscano
       Coordenação Comércio e Turismo
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