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Os meses de julho, agosto e setembro são para a maioria 
das pessoas sinónimo de férias e de descanso. Mas para 
a Freguesia de Santo António estes meses são como todos 
os outros, de trabalho e de dedicação para que os nossos 
fregueses possam aproveitar o verão da melhor forma. Afinal, 
este trimestre é o de maior fluxo de turistas e visitantes ao 
coração de Lisboa. O que representa, por exemplo, para 
o nosso Departamento de Limpeza Urbana um reforço dos 
serviços nas áreas de maior fluxo turístico da freguesia. 
E é a pensar naqueles que nos visitam, trabalham e habitam 
na Freguesia de Santo António, que no final de julho, com 
o Departamento de Espaço Público, Espaços Verdes e 
Património, avançámos com uma série de intervenções 
em áreas distintas na calçada. As intervenções de 
repavimentação contemplam a correção de patologias, 
colocação de pilaretes bem como a correção de 
desnivelamento para melhorar a mobilidade, criar maior 
segurança e conforto na freguesia.

O mês de agosto foi também de obras nas salas de aulas, 
casas de banho e recreio da EB1/JI São José. Obras de 
manutenção que no total representaram 7 mil euros da 
responsabilidade da freguesia. Um sinal claro que nem no 
verão paramos espelhadas nestas intervenções como nas 
propostas pensadas para ocupar o tempo livre que as férias 
de verão representam para muitos dos jovens.

O programa Férias Grandes, este ano com o tema dos Jogos 
Olímpicos, onde cerca de 200 crianças e jovens, dos 4 aos 
16 anos, usufruíram de esgrima, rugby, vela, atletismo e de 
muita praia e diversão. E pela primeira vez, a Freguesia de 
Santo António em parceria com a Aporvela, programou uma 

viagem no Creoula, de 8 a 13 de setembro, onde 44 jovens 
aprendem a vida em alto mar e as diversas técnicas de vela, 
com destino a Cádiz e regresso a Lisboa. 

Os mais velhos também não são esquecidos com o programa 
Verão Sénior que em setembro regressou com música, cinema 
e um dia de passeio por Mafra para as 100 pessoas que se 
inscreveram nos polos da Freguesia de Santo António.

O verão já não é o mesmo na nossa freguesia sem o Cinema 
no Jardim do Torel e nas Amoreiras onde os fregueses têm a 
oportunidade de rever grandes clássicos da sétima arte. 

Três meses de muito trabalho para todos os departamentos 
desta freguesia que em tempo de férias continua a trabalhar 
em prol dos seus.

Por Santo António, pelas Pessoas.

Vasco Morgado Jr. – Setembro 2016
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Dependências (DICAD); Dr. Luís Manuel, Elaine Silva 
e Luísa Dias do Refeitório da CIMPOR e Dr.ª Cecília 
Correia das Irmãs Oblatas. 

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 
3 prestadores de trabalho a favor da comunidade 
inseridos no Departamento de Espaço Público.

VISITAS DOMICILIÁRIAS

Em articulação com o Centro de Dia de Coração 
de Jesus e a PSP realizámos 18 visitas domiciliárias, 
baseadas nas sinalizações recebidas pelo 
Recenseamento Geriátrica da Freguesia de Santo 
António.
Realizámos 24 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 Proteção Civil 

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 nos 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 
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AÇÃO SOCIAL

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 
ação social de apoio à vítima, 24h por dia, 365 
dias por ano. 
Tem como objectivos 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.
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 

da CML, acompanhámos 12 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 e recolha 
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 
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Introdução 

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

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.

De acordo com as competências acima descritas, 
desenvolvemos os seguintes projetos:

 

App | Site
Freguesia de Santo António

SMART CITIES
Cidades Inteligentes, Competitivas, Sustentáveis

uma visão inteligente para o tecido urbano
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Imagem e identidade da Freguesia 
de Santo António

- Criação da imagem gráfica e sinalética do Projeto     
   Bússola; 
- Criação da imagem gráfica e sinalética dos   
   seguintes eventos: Férias Grandes, Requalificação     
   da Calçada;
- Imagem gráfica do Passaporte de Leitura; 
- Imagem gráfica da programação anual do Canto  
   do Conto, ano 2016/2017;
- Elaboração do Tríptico da Limpeza Urbana;
- Elaboração de Cartaz Escola de Futsal;
- Criação da tela FEIRA DA ALEGRIA

Gestão dos conteúdos dos media 
digitais e físicos da freguesia

- Elaboração de conteúdos (texto e imagem) e 
paginação do sétimo e oitavo número do Magazine 
Trimestral Santo António;
- Elaboração dos conteúdos para a campanha de 
recolha de alimentos da mercearia social - VALOR 
Humano;
- 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;
- Elaboração dos conteúdos para o site institucional 
(www.jfsantoantonio.pt), nomeadamente nas áreas 
de notícias e agenda. As notícias em agenda foram: 
Exposição “Palimpsesto Urbano” / Férias Grandes 
/ FeirAlegria / Cinema no Verão / Universidade 
Sénior – Audição Alunos / Exposição “Maré do 
Oeste” / Peça Teatro “Constelações” / Coro Klarup 
Girls / Canto do Conto – “Há mar e mar… ao 
jardim vamos voltar” / Assembleia de Freguesia / 
Verão Sénior 2016 – Inscrições / Cinema no Verão 
2016 – Jardim das Amoreiras / Viagem no Creoula 
/ TODOS 2016 / O Principezinho 

Comunicação institucional  
com os media

- Preparação do encontro com a Associação 
Imprensa Estrangeira – envio de emails e 
telefonemas para as Juntas de Freguesia de Santa 
Maria Maior, Misericórdia e São Vicente;
- Acompanhamento do encontro com a Associação 
Imprensa Estrangeira no Centro Social Laura Alves;
- Acompanhamento e pedido do programa “Extra 
Jogo”, da Benfica Tv sobre as Férias Grandes;
- Acompanhamento e reportagem fotográfica do 
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trabalho de Nelson Mateus com o Presidente Vasco 
Morgado para o site Retratos Contados.

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 116 
subscritores recebem as novidades da freguesia;
- Monitorização e acompanhamento diário das 
reclamações 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). 
Consoante os problemas reencaminhamos o email 
ou falamos diretamente com o departamento 
responsável. Mas todos os fregueses recebem uma 
resposta. 

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) e reportagem 
fotográfica;
- Os cartazes desenvolvidos foram colocados 
nos 27 locais de estilo da Freguesia: Exposição 
“Palimpsesto Urbano” / Audição dos Alunos 
de Piano, Flauta de Bisel e Flauta Transversal/ 
Cinema no Verão / Exposição “Maré do Oeste”/ 
O Principezinho/ Klarup Girl’s Choir / Canto do 
Conto “Há mar e mar…ao jardim vamos voltar” / 
Verão Sénior / Festival TODOS / Canto do Conto 
“Era uma vez…uma cesta de frutas”;
- Elaboração da carta para angariação de bens 
alimentares para a mercearia social – VALOR 
Humano;
- O flyer desenvolvido foi: Agenda / Espaço Público 
é de Todos;
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nº7, nos CTT (dia 27 de julho);
- Reportagem Férias CAF na Escola S. José (dia 29 
de julho);
- Reportagem fotográfica Cinema no Verão no 
Jardim do Torel (dia 30 de julho);
- Reunião para desenvolvimento da App da 
freguesia (dia 5 de agosto);
- Reportagem fotográfica Cinema no Verão no 
Jardim das Amoreiras (dia 6 de agosto);
- Criação da campanha para Ajudar os Bombeiros 
(dia 6 de agosto);
- Contacto com a Benfica TV para obter imagens 
sobre a reportagem das Férias Grandes (dia 11 de 
agosto);
- Criação de uma tabela que resume os “Problemas 
na minha rua” (dia 15 de agosto);
- Criação dos editais e publicações no site da 
Freguesia (dia 18 de agosto);
- Acompanhamento e marcação da entrevista 
do Presidente da Freguesia para o site Retratos 
Contados (dia 18 de agosto);
- Reunião com a organização do Festival TODOS 
(dia 25 de agosto);
- Reportagem fotográfica da entrevista para o site 
Retratos Contados (dia 2 de setembro);
- Reportagem fotográfica do Verão Sénior (dia 5 de 
setembro);
- Reportagem fotográfica da exposição do Festival 
TODOS no Jardim do Torel (dia 7 de setembro);

Outros

- Acompanhamento e reportagem fotográfica da 
Audição dos Alunos de Piano, flauta de bisel e flauta 
transversal (dia 4 de julho);
- Acompanhamento das Comemorações da 
Independência da Venezuela na Avenida da 
Liberdade (dia 5 de julho);
- Acompanhamento da inauguração da exposição 
“Maré do Oeste” na Biblioteca Cosmelli Sant’Anna 
(dia 7 de julho);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica do 
coro de música clássica “Klarup Girls’ Choir” na 
Igreja São José dos Carpinteiros (dia 9 de julho);
- Reunião para desenvolvimento da App da 
freguesia (dia 18 de julho);
- Reunião do departamento de comunicação com o 
Presidente da Freguesia de Santo António (dia 19 de 
julho);
- Acompanhamento da cerimónia de apresentação 
“Tall Ship Race” (dia 22 de julho);
- Reunião Cildoc (dia 26 de julho);
- Reunião para desenvolvimento da App da 
freguesia (dia 27 de julho);
- Reportagem no Jardim Sensorial do Instituto Gama 
Pinto (dia 27 de julho);
- Ajuda na distribuição da Magazine Santo António, 

COMUNICAÇÃO

Todas as semanas a Freguesia de Santo António 
elabora uma agenda eletrónica com os principais 

eventos que acontecem nesta área.
 

Caso queira receber por e-mail ou enviar sugestões 
para a mesma, pode fazê-lo através: 
comunicacao@jfsantoantonio.pt 

Coloque pf. no assunto: 
AGENDA SANTO ANTÓNIO

Freguesia de Santo António
Bem no Coração de Lisboa

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

www.jfsantoantonio.pt
    /FreguesiaSantoAntonioLisboa

ATENDIMENTO SÃO MAMEDE 
Largo de São Mamede, n.º 7 | 1250-236 Lisboa 
Tel: (+ 351) 213 928 090 | Fax: (+ 351) 213 928 099 

ATENDIMENTO CORAÇÃO JESUS 
Rua Luciano Cordeiro, 16 - r/c Esq. | 1150-215 Lisboa 
Tel: (+ 351)  216 041 583 
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- Reportagem fotográfica para o Relatório Trimestral 
do Presidente (dia 7 de setembro);
- Eventos criados na página do facebook da 
freguesia –  Klarup Girl’s Choir / Cinema no Verão

     Pedro Martins
     Coordenação Comunicação

O espaço público é de todos
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CULTURA, DESPORTO, DINAMIZAÇÃO DO 
ESPAÇO PÚBLICO E ATIVAÇÃO DE MARCA  



4. Cerimónia de apresentação da regata Tall Ships

A regata de grandes veleiros passou por Lisboa e a 
Freguesia esteve presente na cerimónia de abertura, 
nomeadamente para conhecer mais de perto alguns 
navios, em especial o português Creoula, que em 
setembro irá levar os jovens fregueses numa viagem.

5. Acompanhamento das crianças e jovens nas 
atividades das Férias Grandes

Acompanhamento nas diversas atividades 
realizadas durante o programa Férias Grandes - 
esgrima, rugby, jogos tradicionais, vela, piscina, 
atletismo, escalada no FunPark e na visita ao Alfeite.

Julho

1. Cinema no Verão no Jardim do Torel

O Jardim do Torel recebeu novamente o cinema ao 
ar livre, nas noites de sábado do mês de julho, pelas 
21h30 o jardim encheu-se de fregueses para verem 
clássicos do cinema.

Dia 2- ET
Dia 9 – Flashdance
Dia 16 – Barbarella
Dia 23 – Febre de Sábado à Noite
Dia 30 – História Interminável

2.Homenagem a Simon Bolívar

Apoio logístico e presença na Homenagem da 
Embaixada da Venezuela a Simon Bolívar.

3. Concerto Dinamarquês na Igreja de São José

Concerto com a presença do coro feminino 
dinamarquês Klarup Girls’ Choir, organizado 
em parceria com a Embaixada da Dinamarca, 
contando com o apoio Padre José Freire. Foram 
cantadas músicas tradicionais dinamarquesas e 
música sacra.

CULTURA, DESPORTO, DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO
E ATIVAÇÃO DE MARCA
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tarde de convívio na Casa da Comarca de Arganil, 
com a animação de bailes e cinema. No dia 9, para 
despedida realizou-se um passeio a Mafra.

2. Viagem no navio português Creoula

Acompanhamento da viagem no veleiro Creoula, 
durante seis dias, onde os jovens fregueses 
aprendem a vida em alto mar e as diversas técnicas 
de vela, com destino a Cádiz e regresso a Lisboa.

3. Festival Todos

O Festival Todos realiza-se na Colina de Sant'Anna, 
em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, 
ao qual foi dado apoio logístico, material e técnico 
para a realização de uma exposição de fotografia 
no Jardim do Torel e de dois concertos no mesmo 
jardim.

Agosto

1. Cinema No Verão no Jardim das Amoreiras.

Foi no mês de Agosto que o Cinema no Verão se 
realizou no Jardim das Amoreiras, tendo sempre 
casa cheia.

Dia 6 – Serenata à chuva
Dia 13 – 7 Noivas para 7 Irmãos
Dia 20 - Os Homens preferem as Loiras
Dia 27 – West Side Story

2. Acompanhamento das crianças e jovens nas 
atividades das Férias Grandes

Acompanhamento nas diversas realizadas durante 
o programa Férias Grandes - esgrima, rugby, jogos 
tradicionais, vela, piscina, atletismo, escalada no 
FunPark e na visita ao Alfeite.

Setembro

1. Verão Sénior

De 5 a 9 de setembro realizou-se a atividade Verão 
Sénior. Durante cinco dias os seniores da Freguesia 
foram à praia de manhã e passaram um almoço/

Biblioteca Arquitecto Cosmelli 
Sant'Anna

1. Canto do Conto na Biblioteca com a Festa das 
Artes

Leitura da história A Baleia e dinamização artística 
da mesma.

2. Canto do Conto na Biblioteca com a Festa das 
Artes

Leitura da história Leonardo, o mostro terrível e 
dinamização artística da mesma.

3. Canto do Conto ao fim da tarde no Jardim das 
Amoreiras

Yoga com Histórias – aula de yoga e leitura do livro 
O Grufalão.
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PROJETO

PROMOÇÃO 
DO LIVRO E DA
LEITURA

4. Canto do Conto na Biblioteca com a Festa das 
Artes

Leitura da história Catatuas e dinamização artística 
da mesma.

5. Ponto de situação do Projeto Canto do Conto 
2015/2016

6. Elaboração do Projeto de Promoção do Livro e da 
Leitura da Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant'Anna 
nas suas novas valências:

a) Canto do Conto - Era uma vez… um canto onde 
se contavam histórias e delas nasciam leitores. 
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 seis anos, um projeto 
de Promoção do Livro e da Leitura – Canto do 
Conto. O projeto destina-se a crianças em idade 
pré-escolar, entre os 3 e os 5 anos. Ao longo destes 
anos, temos recebido as escolas na Biblioteca ou 
visitado as que ficam mais distantes, embora dentro 
da freguesia, para contar uma história e fazer uma 
atividade artística. Com periodicidade mensal, 
o projeto tem vindo a estabelecer laços entre a 
Biblioteca e as crianças, que levam sempre para 

1
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a BACS recebeu alguns convites das creches da 
Freguesia para as visitar com as suas histórias e 
livros. Uma vez que estas crianças têm entre 0 aos 3 
anos, tivemos de adaptar o nosso Canto do Conto a 
um público ainda mais pequeno, nascendo, assim, 
mais uma valência do projeto de promoção do 
livro e da leitura – Histórias ao colo. Pretendemos 
ter à disposição das creches um conjunto de 10 
livros (história mais atividade) para podermos fazer 
visitas mensais. As histórias não têm um mês fixo 
de realização, para se poderem melhor adaptar 
às temáticas trabalhadas em sala. Além disso, pelo 
terceiro ano consecutivo iremos fazer a Maratona 
de Leitura, no dia 3 de abril, segunda-feira, como 
iniciativa comemorativa do Dia Internacional do 
Livro e da Leitura, a 2 de abril. A ação consiste 
numa visita da Biblioteca a todas as salas de aula 
das escolas básicas da freguesia, com o intuito de 
contar, pelo menos uma história a cada uma das 
salas.

7. Canto do Conto ao fim da tarde – Era uma vez 
uma cesta de frutas

8. Canto do Conto no CAI de São José dias 27 e 28 
de setembro

casa uma peça ou objeto trabalhado por elas, após 
a leitura de uma história.

b) 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. Para o 1º e 2º anos as 
visitas seriam quinzenais, sendo mensais para o 3º 
e 4º anos. 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 30 livros disponíveis para cada sala, 
que serão trocados, quinzenal ou mensalmente, no 
dia da visita da Biblioteca à sala de aula. Ao 1º e 
2º ano será contada uma história que não esteja 
contida no projeto, para fazer a transição entre o 
projeto Canto do Conto e o Passaporte de Leitura. 
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.
c) Histórias ao Colo - Durante os dois últimos anos, 

1

 Histórias 
ao colo

1
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8. Apresentação do material gráfico do Projeto 
de Promoção do Livro e da Leitura da Biblioteca 
Arquitecto Cosmelli Sant'Anna nas escolas básicas 
da freguesia e marcação das datas de visita às 
escolas e à Biblioteca. 

9. Apresentação da valência Histórias ao Colo, 
do Projeto de Promoção do Livro e da Leitura da 
Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant'Anna, às creches 
da Freguesia de Santo António. 

10. Apresentação da valência Canto do Conto, 
do Projeto de Promoção do Livro e da Leitura da 
Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant'Anna, aos 
jardins-de-infância da Freguesia de Santo António.

11. Recolha de donativos de editoras e particulares 
para o Projeto de Promoção do Livro e da Leitura 
da Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant'Anna – 
Passaporte de Leitura.

Exposições na Biblioteca Arquitecto 
Cosmelli Sant’Anna  

1. Maré do Oeste 
Inaugurada no passado dia 7 de julho, esta foi 

a primeira exposição de OEST (aka Sebastien 
Formosinho Sanchez Muller) - Maré do Oeste. 
Esta pequena seleção de ilustrações e fotografias 
aproveitou a descida da maré das festas populares 
e veio até Lisboa para se mostrar. O Atlântico, 
inspiração da nossa cultura robustamente ancorada 
neste ambiente alcalino, leva e traz vida ao ritmo 
das ondas, alimenta os sonhos e a criatividade 
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continuei a fazer depois de terminar esse desafio 
auto-proposto. 
Nem sempre é facil e raramente sei qual vai ser o 
resultado, mas o desafio é mesmo esse. 

3. Balanços das exposições realizadas no ano letivo 
2015/2016

Reuniões do Departamento de 
Cultura, Desporto, Dinamização 
do Espaço Público e Ativação de 
Marca

7 de Julho
Reunião com a Associação Cabeçudos, para 
apresentação do seu Programa de Literacia 
Emergente – PROL

12 de Julho
Reunião de pais dos jovens da viagem do Creoula

18 de Julho
Reunião com o Presidente Vasco Morgado – ponto 
de situação das atividades realizadas e planeadas; 
alterações orçamentais; necessidades para projetos 
futuros

desde os tempos em que os navegantes nele se 
perderam. Encontraram nele seres extraordinários, 
espécies que apenas existiam em alto mar.
Uma imersão aquática imaginário onde os registos 
misturam cores e motivos expressando harmonia e 
equilíbrio tal como cardumes de peixes se movem 
instintivamente na água, permitindo-nos sonhar e 
abrandar da vida quotidiana.

2. . De passagem
Ter um diário gráfico é mais do que ter um caderno 
com desenhos. Cada um tem uma maneira única 
de desenhar e de utilizar o seu diário. Para mim 
funciona como um livro onde ficam guardadas 
memórias de ideias que tive, situações que vivi e 
espaços por onde passei. Tal como um diário escrito. 
São folhas onde se ensaia, tenta e experimenta 
fazer registos gráficos do que chama a atenção num 
dado momento. 
Nos últimos meses, a necessidade de me desafiar 
e melhorar o desenho fez com que desenhasse 
diariamente, completando 100 desenhos em 100 
dias, o que me fez aumentar a fluidez no desenho 
e vontade de continuar a experimentar. A maior 
parte destes desenhos estão num dos diários 
gráficos expostos (diario gráfico A4 de capa preta) 
e representam esse esforço diário de guardar uma 
memória. 
Nesta exposição apresentam-se os desenhos que 
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25 de Julho
Reunião com o Projeto Foco Musical – Projeto 
musical para as escolas básicas da freguesia

26 de Julho
Reunião com a organização do Festival da Cerveja 
Artesanal e de uma BeerMile na Freguesia, no mês 
de setembro

26 Julho
Reunião com Festival Todos, para apurar as 
necessidades de apoio à organização

9 de Agosto
Reunião com o Departamento de Comunicação 
para elaboração do material gráfico para o Projeto 
Canto do Conto e Passaporte de Leitura

10 de Agosto
Reunião com a organização do Festival da Cerveja 
Artesanal e de uma BeerMile na Freguesia, no mês 
de setembro
Acompanhamento da reportagem da Benfica TV 
sobre a prática do atletismo no programa Férias 
Grandes

19 de Julho
Reunião com a direção da Escola Básica de São 
José – apresentação do novo Projeto da Biblioteca 
Arquitecto Cosmelli Sant'Anna – Passaporte de 
Leitura

20 de Julho
Reunião com o serviço educativo do Museu da 
Carris – planeamento das atividades para as 
crianças e jovens na interrupção letiva do Natal
Visita ao colégio Avózinha

21 de Julho
Reunião com a Embaixada da Bélgica – 
organização de um concerto de Natal

22 de Julho
Visita a alguns navios presentes no Tall Ships Race

24 de Julho
Evento no navio da Venezuela, presente no Tall 
Ships Race

25 de Julho
Reunião com o Presidente Vasco Morgado – 
continuação dos assuntos tratados na reunião 
anterior
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18 de Agosto
Reunião com Embaixada da Irlanda – espetáculo de 
dança, inserido na comemoração do São Martinho 
(Magusto)

22 de Agosto
Almoço/reunião com a Embaixada da Austrália – 
organização de atividades desportivas e culturais

25 de Agosto
Reunião com Embaixada da Irlanda – espetáculo de 
dança, inserido na comemoração do São Martinho 
(Magusto)

30 de Agosto
Reunião com “Apólo fotógrafo” - possível doação 
do seu espólio enquanto fotógrafo de espetáculos

31 de Agosto
Visita aos Estúdios Apolo - possível doação do seu 
espólio enquanto fotógrafo de espetáculos

1 de Setembro
Reunião com a Professora de Ballet, para as aulas 
de dança no Espaço Bússola
Reunião com Embaixada da Irlanda – espetáculo de 
dança, inserido na comemoração do São Martinho 
(Magusto)

2 de Setembro
Reunião com Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
- Espaço Bússola

5 de  Setembro
Reunião com Federação Portuguesa de Rugby – 
escola de Rugby da Freguesia
Reunião com Federação Portuguesa de Esgrima 
– estudar a possibilidade de aulas de Esgrima na 
Freguesia e sede da Federação
Inauguração da exposição “3 Eslováquias” – 
iniciativa da CML e da Embaixada da Eslováquia

     Filipa Veiga
     Coordenação Cultura, Desporto, Dinamização  
     do Espaço e Activação de Marca
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Introdução

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
julho a setembro de 2016 pelo Departamento de 
Educação da Freguesia de Santo António. 
De acordo com as diversas competências delegadas 
à Freguesia de Santo António, o departamento de 
Educação, realizou atividades para a Interrupção 
letiva do verão e para a Interrupção letiva de 
setembro 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 agosto foram realizadas 
diversas manutenções nas escolas da freguesia:

- Substituir fechadura de porta de entrada na EB1/
JI S. José;
- Reparações e substituições de lâmpadas e tomadas 
da EB1/JI S. José;
- Fornecimento e colocação de autoclismos na EB1/
JI S. José;
- Colocação de aduela e de porta no WC da EB1/
JI S. José;
- Fornecimento e colocação de tampas de sanitas na 
EB1/JI S. José;
- Remoção de recobrimento das paredes do recreio 
da EB1/JI S. José;
- Colocação de rede de fibra e reboco nas paredes 
do recreio da EB1/JI S. José;
- Isolamento e pintura das paredes do recreio da 
EB1/JI S. José;
- Trabalhos de recuperação e pintura de parede das 
salas de aula na EB1/JI S. José;
- Remoção, limpeza e refixação de cantoneira do 
estrado da sala de aula da EB1/JI S. José;
- Assentamento de tijoleira solta na sala de aula da 
EB1/JI S. José;
- Pintura de porta de entrada e porta do recreio da 
EB1/JI S. José;
- Reparação e pintura da porta da sala do Jardim-
de-infância da EB1/JI S. José;
- Pintura de paredes, teto e porta da arrecadação 
do Jardim-de-infância da EB1/JI S. José;
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- Pintura em ardosia de uma das paredes do recreio 
da EB1/JI S. José;
- Limpeza geral na EB1/JI S. José;
- Colocação de novos cortinados em todas as salas 
de aula da EB1/JI S. José;
- Compra de material para recuperação de sala 
anexa da EB1/JI S. José;
- Limpeza geral na escola EB1/JI das Gaivotas;
- Compra de material escolar para Kit Boas Vindas 
aos alunos.

Entrega de materiais nas escolas

No âmbito das competências da freguesia, 
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o 
regime
Jurídico e as competências das autarquias locais no 
art. 16º, nº1 alíneas mm) foi realizado:
- Entrega mensal de material de higiene e limpeza 
na EB1/JI Luísa Ducla Soares e na EB1/JI S. 
José;
- Entrega de material de desgaste para Jardim-de-
infância e 1º ciclo EB1/JI Luísa Ducla Soares e na
B1/JI S. José;
- Entrega de um KIT com diverso material escolar a 
todos os alunos da EB1/JI Luísa Ducla Soares e
da B1/JI S. José;

- Oferta de um KIT da ACP a todos os alunos da 
EB1/JI Luísa Ducla Soares e da B1/JI S. José;
- Entrega de produtos de primeiros socorros às 
escolas EB1/JI Luísa Ducla Soares e B1/JI S. José

Interrupção Letiva do Verão e 
Interrupção Letiva de Setembro

Para além da competência da Junta de Freguesia em 
apoiar e responder às necessidades das famílias nas 
AAAF (Atividades de Animação e Apoio à Família) 
e na CAF (Componente de Apoio à Família) após 
horário letivo, tem também, as Interrupções Letivas:
- Interrupção letiva do verão (de 14 de Junho a 29 
de Julho), com o horário da CAF das 8h às 19h e 
durante todo o mês de julho foram feitas diversas 
atividades, passeios, praia, etc. 
- Interrupção letiva de setembro (de dia 1 a dia 
14), com horário das 8h às 19h. Durante o mês de 
agosto foram pedidos orçamentos, contratação de 
monitores e feito um planeamento para os primeiros 
dias de setembro. Foram feitas saídas ao cinema, 
praia, parques, festival NOS, parque de diversões, 
ateliers de culinária e de expressão plástica, hora do 
conto, etc.
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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 3º período;

- Foi realizada o relatório das AAAF e da CAF 
relativamente ao 3º período de ambas as escolas;

- Foi realizada o relatório FINAL das AAAF e da 
CAF (interrupção Letiva do verão) de ambas as 
escolas;

- Foi realizado o relatório financeiro das AAAF e da 
CAF relativamente ano letivo 2015/2016 de ambas 
as escolas;

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

- Foram solicitados e analisados diversos orçamentos 
(brinquedo do recreio da EB1/JI S. José,
palamenta, material de desgaste, Kit boas vindas, 
transporte e planeamento para CAF de setembro)

- Foram elaboradas diversas propostas (interrupção 
letiva de setembro, palamenta, material de 

Reuniões/orçamentos/
entrevistas/planificações/
propostas

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

- Foi realizada uma reunião com a Vereadora da 
Educação da CML, diretor do departamento da
Educação da CML, Diretor de agrupamento Baixa-
Chiado, Presidente da Associação de Pais da
escola EB1/JI Luísa Ducla Soares, coordenadora da 
escola EB1/JI Luísa Ducla Soares e Engenheiro
da CML para apresentação do projeto da escola 
EB1/JI Luísa Ducla Soares;

- Foi realizada uma reunião com diretor do 
departamento da Educação da CML, Dra Ana Leal
(responsável de obras e manutenção da CML), 
Diretor de agrupamento Baixa-Chiado e o 
Presidente
Vasco Morgado para informações, ajustes sobre 
transferência da escola EB1/JI Luísa
Ducla Soares para escola das Gaivotas;

- Foi realizada reunião na EB1/JI Luísa Ducla Soares 
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desgaste, Kit boas vindas);

- Visitas à escola EB1/JI das Gaivotas para 
conhecer as instalações e as suas necessidades 
para poder receber os alunos da EB1/JI Luísa Ducla 
Soares;

- Vista à escola EB1/JI das Gaivotas para 
orçamento de limpeza geral;

- Foi realizada uma reunião com diretor do 
departamento da Educação da CML, e técnicos 
dos transportes “Alfacinhas” para ajustar horários 
de transporte para os alunos da EB1/JI Luísa Ducla 
Soares.

     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 
julho a setembro 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, efetivada a 10 de 
março de 2014.

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

Espaços Verdes
 
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.

ESPAÇO PÚBLICO,ESPAÇOS VERDES 
E PATRIMÓNIO
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Gestão e manutenção de 
Espaços Verdes

- Manutenção e limpeza de espaços verdes através 
de atividades de remoção de resíduos, sacha e 
monda de canteiros, corte de sebes, podas de 
arbustos e corte de relvados;

- Execução de sementeiras nas áreas relvadas 
existentes no Jardim Marcelino Mesquita;

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

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

- Acompanhamento do tratamento realizado nas 
Palmeiras afetadas pela praga do escaravelho-
vermelho (Rhynchophorus ferrugineus) e solicitação 
à CML de realização de relatórios de avaliação 
de estado fitossanitário das palmeiras existentes na 
Avenida da Liberdade, para avaliar a necessidade 

de se proceder a abates de exemplares;

Intervenções no arvoredo inserido 
nos Espaços Verdes
 
- Corte de ramos e pernadas secas em árvores 
inseridas nos espaços verdes;

- Identificação de arvoredo em risco ou com 
necessidade de intervenções de manutenção (poda, 
aclaramento e levantamento de copa) e realização 
das consequentes diligências para a realização dos 
relatórios de avaliação de estado fitossanitário;

- Fiscalização das intervenções realizadas no 
arvoredo;

 
Intervenções no arvoredo 
em caldeira

- Remoção de arvoredo de pequeno porte seco 
na Rua Rodrigues Sampaio e colaboração com os 
serviços da Câmara Municipal de Lisboa;

- Remoção de ramos e pernadas secas em arvoredo 
em caldeira existente nos arruamentos da freguesia, 
principalmente na Travessa das Águas Livres e Rua 
Rodrigo da Fonseca;
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- Acompanhamento de substituição de arvoredo de 
pequeno porte na Avenida da Liberdade;

Elementos de água e Património 
integrante

- Atividades de inspeção visual e verificação do 
funcionamento dos elementos de água da freguesia;

- Limpeza do Lago existente no Jardim Alfredo Keil;

- Colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa 
para reparação de bomba existente no Lago “Tejo” 
da Avenida da Liberdade;

- Limpeza e reparação de pequenas roturas nas 
juntas de cantaria do lago do Jardim Marcelino 
Mesquita;

Reuniões realizadas

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

- Coordenação com os serviços de Limpeza Urbana 
da Freguesia para a recolha de folhas em áreas 

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

Intervenções realizadas no 
Espaço Público

- Requalificação profunda da calçada existente 
nos seguintes arruamentos, envolvendo a correção 
das patologias como descalcetamentos ou 
desnivelamentos:

• Travessa das Águas Livres;
• Travessa da Fábrica dos Pentes;
• Travessa da Fábrica das Sedas;
• Travessa da Légua da Póvoa;
• Praça das Amoreiras;
• Rua de João Penha;
• Rua São Francisco de Sales;
• Rua Rodrigo da Fonseca;
• Avenida Duque de Loulé;
• Rua Luciano Cordeiro;



- Colocação de pilaretes na zona da Travessa das 
Águas Livres, após verificação da necessidade de 
colocação dos mesmos;

- Colaboração com a Unidade de Intervenção 
Territorial referente a obras de calcetamento na Rua 
Joaquim António de Aguiar;

- Colaboração com serviços da Câmara Municipal 
de Lisboa para ações de desratização a efetuar na 
Travessa da Légua da Póvoa e em edifícios existentes 
na freguesia;

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

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

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

     João Pires
     Coordenação Espaço Público, Espaços Verdes e   
     Património

ESPAÇO PÚBLICO,ESPAÇOS VERDES 
E PATRIMÓNIO
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Hip-Hop - Praia do Torel

LICENCIAMENTO



LICENCIAMENTO

Introdução 

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:

Atividades económicas não 
sedentárias 

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 

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

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.

Ocupações Temporárias de 
Espaço Público

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 

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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ACÇÃO SOCIAL

LIMPEZA URBANA



Introdução 

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

- 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;
- Intervenção geral de sarjetas para prevenção 
para a época de chuvas com manutenção geral 
e elaboração de relatório com levantamento de 
estado para informação dos serviços da Brigada de 
Coletores da CML.

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:
- Aniversário do Nascimento de Simón de Bolivar: 
reforço de manutenção de espaço circundante à 
área onde decorreu a cerimónia organizada pela 
Embaixada da Venezuela;
- Festival TODOS: reforço de manutenção dos 
espaços e colocação de contentores de apoio;

LIMPEZA URBANA
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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 
coordenação de serviços de ambas as entidades no 
âmbito da higiene e limpeza urbana;
- Reunião com a Câmara Municipal de Lisboa para 
estudo de ecopontos e locais críticos de acumulação 
de lixo na freguesia;
- Reunião com Departamento de Comunicação da 
Higiene Urbana da Câmara Municipal de Lisboa 
para estabelecimento de formas de cooperação no 
desenvolvimento de ações de sensibilização na área 
da limpeza urbana;
- Reuniões com diversas entidades comerciais da 
freguesia para análise das suas necessidades de 
apoio pelos serviços de limpeza urbana;
a.

Outros

- Reforço da equipa para serviços de limpeza 
urbana;
- Aquisição de novo fardamento e sapatos de 
trabalho;

- Realização de almoço convívio entre trabalhadores 
da equipa de Limpeza Urbana para encerramento 
de época de intervenção e apoio aos principais 
eventos da cidade;
- Desenvolvimento de Estudo de Ecopontos da 
Freguesia para proposta de deslocalização e/ou 
substituição;
- Análise de resposta às necessidades de 
lavagem com sistema de jato de água devido 
às características do piso e meios de acesso (ex: 
Escadarias da Av. Duque de Loulé/Stª Marta) para 
início de programa de lavagens específico para 
estas áreas da freguesia;
- Desenvolvimento de proposta de adesão ao 
programa “Eletrão no Bairro” da CML para recolha 
de eletrodomésticos, pilhas e lâmpadas pelas 
Freguesias da cidade;
- Desenvolvimento de proposta para programa 
de sensibilização ambiental sobre a utilização de 
Ecopontos;
- Colaboração com o departamento de 
Comunicação para elaboração de folheto 
informativo com serviços e contatos de limpeza 
urbana, circuitos de recolha da freguesia, entre 
outras informações úteis a prestar a fregueses e 
comerciantes através de distribuição residencial 
e campanhas informativas a realizar na área da 
freguesia;

     Filipa Mendes
     Coordenação Limpeza Urbana 

- Apresentação dos Semáforos Acessíveis da Rua 
Alexandre Herculano: preparação de área com 
reforço de manutenção;
- Realização de serviços de reforço e apoio de 
limpeza urbana em eventos organizados ou com o 
apoio da Freguesia, onde se destaca:
 - Coro de Música Clássica - Klarup Girls´ 
Choir: reforço de manutenção da área de São José.

Gestão de equipamentos

- Aquisição de varredoura para serviços gerais de 
varredura noturna e apoio a eventos;
- Manutenção de equipamentos de sopro;
- 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.
- Manutenção geral do veículo de apoio aos 
serviços de Limpeza Urbana;
- Manutenção da plataforma elevatória do Posto da 
Avenida;
- Aquisição de roçadoras para reforço dos trabalhos 
de deservamento;
- Aquisição de vassouras e pinças para serviços de 
varredura
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Freguesia de Santo António
Bem no coração de Lisboa 

Calçada Moinho de Vento nº 3 

1169-114 Lisboa

Telefones 218 855 230 (Sede) 

933 060 929 (Luciano Cordeiro) 

213 928 090 (Lg. São Mamede)

Fax 218 855 239

Email info@jfsantoantonio.pt

www.jfsantoantonio.pt

    /FreguesiaSantoAntonioLisboa


