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Sempre que um ano termina e um outro tem início, as 
energias renovam-se e a lista interminável de objetivos 
delineados, no decorrer do novo ano, tem vindo a tomar 
cada vez mais o caminho desejado.

Prova disso tem sido o trabalho estruturado e pensado 
para os Espaços Verdes e o Espaço Público da Freguesia 
de Santo António. A requalificação do Jardim Marcelino 
Mesquita (Jardim das Amoreiras) incidiu na intervenção 
do sistema de rega, na fertilização dos terrenos e na 
plantação de diferentes espécies. Iniciámos ainda os 
trabalhos de requalificação dos canteiros das ruas 
Braamcamp e Rodrigo da Fonseca. Numa próxima fase 
iremos intervir no Jardim do Torel e no Jardim Alfredo Keil 
(Praça da Alegria). No final, estamos certos que estas 
intervenções vão servir para juntos usufruirmos mais e 
melhor da nossa freguesia.

Devolvemos à freguesia e à cidade, durante este trimestre, 
um dos espaços mais antigos e emblemáticos
– Sociedade Filarmónica João Rodrigues Cordeiro. 
Após as obras de requalificação renasceu a vida e a 
alma da Sociedade que, nos dias de hoje, recebe as 
aulas de esgrima, bateria e ballet com os jovens que 
frequentam o Projeto Bússola. E todas as segundas, 
quartas e quintas (20h15) as aulas de boxe estão 
disponíveis para toda a população, a partir dos 15 anos.

Orgulhamo-nos de termos já tradições que são só nossas 
e que já se repetem a cada ano, como O Baile de São 
Valentim– onde são celebrados os afetos nas suas 
diversas aceções. 

O Dia Internacional da Mulher que mais uma vez nos 
levou até à rua para entregar em mão mais de mil tulipas 
a muitas mulheres que vivem, trabalham ou simplesmente 
passam pelas ruas de Santo António. 

E quem passou no dia 27 de março pela Praça da Alegria 
não ficou indiferente ao Brinde feito ao Teatro onde 35 
nomes ligados ao mundo do espetáculo ficaram gravados 
na calçada portuguesa. A Freguesia de Santo António já 
tem o seu próprio “Passeio da Fama”. E apesar de estar 
consciente de que muitos foram aqueles que ficaram de 
fora, esta é uma tradição que iremos fazer todos os anos 
no Dia Mundial do Teatro e assim enriquecer as 143 ruas 
da Freguesia de Santo António.

O trimestre termina com uma outra novidade para 
a freguesia: uma Escola de Teatro, para que todas 
as crianças, mesmo as que são menos desenvoltas e 
desinibidas, possam desenvolver a sua coordenação 
motora, perceção espacial e consciência de seu corpo, 
além de aumentar sua capacidade de expressão.

Continuar a inovar para fazermos de forma diferente e 
melhor. Este é um rumo que temos traçado para firmar um 
novo caminho, uma nova vida junto desta gente que é 
nossa. 
Porque tudo começa nas pessoas.

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 janeiro, fevereiro e março de 2019   
pelos serviços de Ação Social da Freguesia de 
Santo António.
Está dividido por temas/acções estando todos 
os documentos e processos arquivados relativos 
aos assuntos descritos ao dispor de consulta do 
Executivo.

ATENDIMENTOS

Os atendimentos realizados presencialmente por marcação 
semanalmente às quintas-feiras no Centro Social 
Laura Alves e às terças-feiras nos Serviços Centrais 
na Alexandre Herculano. E através do telefone direto 
da Ação Social são realizados atendimentos diários 
às situações de urgência que são tratadas com a 
celeridade que o assunto obriga e encaminhadas, 
articuladas com os serviços necessários. 
Neste trimestre foram realizados um total de 735 
atendimentos no âmbito do Regulamento de Apoios 
Sociais da Freguesia e Fundo de Emergência Social 
da Câmara Municipal de Lisboa. Temos também 
muitos atendimentos relacionados com situações de 
habitação. 
Através do projeto do Mundo a Sorrir - C.A.S.O 
onde temos as 60 vagas disponibilizadas para a 

freguesia ocupadas com utentes que estão a receber 
tratamentos dentários, 21 utentes já terminaram 
os seus tratamentos e 17 estão em processo de 
tratamento, estão ainda mais 6 utentes que se 
encontram há espera de próteses. Na Mercearia 
Social temos inscritos 110 agregados familiares 
que correspondem a 1200 beneficiários, os apoios 
prestados vão desde os bens alimentares, vestuário, 
bens para animais de estimação (alimentação, 
vacinação, esterilização), produtos de higiene e 
limpeza e utensílios diversos para a casa (têxteis, 
cozinha, quarto, sala).
 
VASSOURAS & COMPANHIA

Diariamente realizamos no âmbito deste programa 
o apoio ao nível da higiene dos domicílios, higiene 
pessoal, acompanhamento na aquisição de bens 
e serviços (medicamentos, compras, cabeleireiro), 
acompanhamento e transporte a consultas médicas, 
exames, fisioterapia, entrega de refeições no domicílio 
e acompanhamento a passeios. Sendo também dada 
resposta em casos de solicitações pontuais.
Neste momento o programa conta com 7 
colaboradoras, 3 motoristas e 1 coordenadora e 
é prestado apoio a um total de 153  beneficiários 
mensalmente.
As pequenas reparações estão sinalizadas, no entanto 
não nos tem sido possível responder com a celeridade 
necessária. Sendo alguns pedidos fora do âmbito e 
formação dos nossos colaboradores. 
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através do Serviço de Protecção Civil da CML, 
acompanhámos 6 aberturas de porta com socorro 
na área da freguesia. 

APOIO ALIMENTAR PINGO 
DOCE (PD) E MOVIMENTO ZERO 
DESPERDÍCIO (ASSOCIAÇÃO 
DARIACORDAR)
 
No âmbito da parceria estabelecida com o Pingo 
Doce, SA continuámos com a distribuição recolha 
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 POAPMC neste trimestre distribuímos 
os seguintes alimentos: atum, sardinha em lata, feijão 
em lata, grão em lata, esparguete, arroz, papa 
de farinha láctea, marmelada, queijo flamengo, 
pescada congelada, frango congelado, espinafre 
congelado, brócolos congelados, mix de vegetais 
congelado, leite UHT, tomate pelado, cereais de 
pequeno-almoço a 20 agregados familiares em 
parceria com a SCML.
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.

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

Para além do cumprimento de todos os pressupostos 
presentes no Protocolo de delegação de competências, que 
engloba apoio direto ao nível de: transportes, material de 
economato, pequenas reparações. Estivemos presentes na 
reunião da Comissão Alargada da CPCJ - Lisboa Centro 
que se realizou na última quinta-feira dos meses de janeiro, 
fevereiro e março, nos dias 31/01, 28/02 e 28/03. Esta 
freguesia encontra-se inserida 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 Protecção de 
Crianças e Jovens.  
Este serviço esteve ainda presente na assinatura de 2 
acordos de Promoção e Protecção e realizamos ao abrigo 
do artigo 4º k) da LPCJP e do princípio da subsidiariedade 
5 intervenções junto de menores sinalizados da nossa 
freguesia.

VISITAS DOMICILIÁRIAS

Em articulação com a PSP realizámos 53 visitas 
domiciliárias.
No âmbito das sinalizações que nos chegam 
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No âmbito do Espaço Júlia, reunimos com o DIAP, 
Núcleo de apoio a vítima do Centro Hospitalar Lisboa 
central. Tivemos também a visita da Srª Deputada, Dr.ª 
Assunção Cristas. 

REUNIÕES/EVENTOS

Realizámos diversas reuniões com várias entidades 
parceiras, para articulação e trabalho de casos. 
Destacamos as reuniões com a PSP na pessoa do 
Subcomissário Tiago Fernandes, 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 e 
Dr.ª Cristina Assistentes Social adstritos à Freguesia 
de Santo António e a Diretora da UDIP Tejo, onde 
estamos inseridos, Dr.ª Paula Candeias.
Devido às instalações da CPCJ Lisboa Centro 
na nossa freguesia tivemos presente em algumas 
reuniões com a CML. 
Foi preparado o início do ano letivo da USSA, onde 
temos 120 inscrições. 

     Inês Carrolo 
     Técnico Superior 
     Divisão da Dinamização Urbana 
     Ação Social

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 técnicos de apoio à vítima, 24H por dia, 
365 dias por ano. Tem como objetivos a intervenção 
directa nas denúncias de Violência Doméstica em 
articulação com as diversas entidades com 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 registámos 117 atendimentos, 
sendo que a Freguesia de Santo Antonio é a segunda 
freguesia com mais casos registados.
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INTRODUÇÃO

O presente relatório é uma descrição sumária 
do trabalho desenvolvido pela Subunidade de 
Comunicação da Freguesia de Santo António no 
decorrer dos meses de janeiro a março de 2019.

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

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

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

Assegurar a comunicação institucional com os 
media;

Criar, desenvolver e acompanhar as campanhas 
de comunicação, divulgação e imagem de suporte 
às iniciativas desenvolvidas pela freguesia;

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

Assegurar a atualização sistemática do Press 
Book de notícias divulgadas nos órgãos de 
comunicação social com referência direta à 
freguesia;

Calendarizar os eventos organizados pela 
freguesia;

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

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

GESTÃO DOS CONTEÚDOS DOS MEDIA 
DIGITAIS E FÍSICOS DA FREGUESIA

- Elaboração de conteúdos (texto e imagem) 
e paginação do décimo oitavo número da 
Magazine Trimestral Santo António;
- Gestão de conteúdos no Facebook da 
Freguesia
(facebook/FreguesiaSantoAntónioLisboa) 
incluindo a resposta online aos fregueses;
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-  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 dos seus projetos;
- Elaboração dos conteúdos para o site 
institucional (www.jfsantoantonio.pt), 
nomeadamente nas áreas de Notícias e 
Agenda.

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL COM OS 
MEDIA

- Acompanhamento do Expresso do Oriente 
pela Reabertura da Sociedade Filarmónica 
(09/03/2019)
- Acompanhamento Time Out pela Reabertura da 
Sociedade Filarmónica (13/03/2019)
- Acompanhamento Jornal de Notícias 
pela Reabertura da Sociedade Filarmónica 
(14/03/2019)
- Acompanhamento da Rádio Amália pelo Dia 
Mundial do Teatro (26/03/2019)
- Acompanhamento do Programa da Manhã da TVI 
pelo Dia Mundial do Teatro (27/03/2019)
-  Acompanhamento TSF pelo Dia Mundial do Teatro 
(27/03/2019)
- Acompanhamento da Rádio Comercial e Antena 1 
pelo Dia Mundial do Teatro (26/03/2019)
- Acompanhamento Portugal em Direto da RTP1 
pelo Dia Mundial do Teatro (27/03/2019)
- Acompanhamento Time Out pelo Dia Mundial do 

Teatro (27/03/2019)

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;
- 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 254 subscritores 
recebem as novidades da freguesia e neste trimestre 
foram enviadas 12 newsletters;

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 
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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:
Via site Freguesia “Problemas na Minha Rua” / 
Serviços de Atendimento / Via Email / Telefone / 
Facebook / APP / Chat e GOPI (CML):

Total de ocorrências registadas: 419

Total de ocorrências finalizadas: 311
- Espaço Público – 206
- Espaços Verdes – 61
- Limpeza Urbana - 44

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: Ciência na BACS/ 
Canto do Conto “Tartaruga”/ Exposição “O 
Condão de Ser Pequenino” / Contos com Memória 
Janeiro / Inscrições Universidade Sénior / Canto do 
Conto “Elefante” / Contos com Memória Fevereiro 
/ Baile de S. Valentim / Carnaval na Neve / 
Reabertura da Sociedade Filarmónica / Exposição 
“Infância” / Canto do Conto “Canguru” / Contos 
com Memória Março / Festa do Queijo da Serra 
/ Jogo de Portugal vs Ucrânia / Jogo de Portugal 
vs Sérvia / Aulas de Boxe / Um Brinde ao Teatro / 
Inscrições Férias Páscoa / Inscrições Férias Páscoa 
Bússola / Inscrições Passeio Sénior Mafra / Entrega 
de IRS / Canto do Conto Para onde vai? / Dia 
Internacional do Livro Infantil 

- Criação da imagem gráfica da Exposição “Obras 
de Arte Indígena da Austrália – Ilhas do Estreito de 
Torres”;
- Criação de fichas de inspeção de viaturas, mapa 
de serviço e verificação de área para a Limpeza 
Urbana;
- Conceção e produção de placas de sinalização 
de obras para o Parque Infantil e o Jardim das 
Amoreiras;
- Criação da imagem gráfica e flyers do Carnaval 
na Neve;
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- Criação da imagem gráfica e elaboração do 
díptico da reabertura da Sociedade Filarmónica;
- Conceção da imagem gráfica dos diplomas 
entregues na reabertura da Sociedade Filarmónica;
- Elaboração do convite da inauguração da 
Sociedade Filarmónica João Rodrigues Cordeiro;
- Criação da imagem gráfica Aulas de Boxe;
- Criação do novo logótipo e de toda a identidade 
visual do interior da Sociedade Filarmónica João 
Rodrigues Cordeiro;
- Criação de cartões identificativos de dias 
comemorativos: Dia dos Namorados / Dia da 
Mulher e Dia do Pai;
- Conceção da imagem gráfica e produção do flyer 
“Dia da Árvore”;
- Conceção da imagem gráfica dos diplomas 
entregues no Dia Mundial ao Teatro;
- Criação da moldura digital para servir de molde 
aos calceteiros - Dia Mundial do Teatro;
- Criação de cartazes de aviso de poda de árvores 
como cartas de aviso entregues no comércio local e 
em residências;
- Conceção da imagem gráfica do programa Férias 
Páscoa e Férias Páscoa Bússola;

OUTROS

– Reportagem fotográfica das obras de 
requalificação do Jardim das Amoreiras (meses de 
janeiro, fevereiro e março);
– Acompanhamento e reportagem fotográfica do 

Canto do Conto “Tartaruga”- 10 de janeiro de 
2019;
– Reportagem fotográfica “Como promover uma 
Vida Mais Saudável depois dos 60” – 18 de janeiro 
de 2019;
– Acompanhamento da montagem da exposição 
“OBRAS DE ARTE INDÍGENA DA AUSTRÁLIA” 
(SNBA) – 22 de janeiro de 2019;
– Reportagem fotográfica e captação de imagem 
do Dia da Austrália (SNBA) – 25 de janeiro de 
2019;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica do 
Canto do Conto “Elefante” – 14 de fevereiro de 
2019;
– Acompanhamento, reportagem fotográfica e 
entrevistas no Baile São Valentim (Capitólio) – 14 de 
fevereiro de 2019;
– Reportagem fotográfica Festival Play (Cinema São 
Jorge) – 18 de fevereiro de 2019;
– Acompanhamento e entrevista da Arquiteta Raquel 
Alho ao Jardim das Amoreiras – 18 de fevereiro de 
2019;
– Reportagem fotográfica da reunião de trabalho da 
Ordem dos Enfermeiros Regional – 19 de fevereiro 
de 2019;
– Acompanhamento da reunião de Encarregados de 
Educação para divulgação do programa Carnaval 
na Neve (BACS) – 25 de fevereiro de 2019;
– Entrevistas e reportagem fotográfica da 
inauguração da exposição “Infância” (BACS) – 27 
de fevereiro de 2019;
– Acompanhamento das obras na Sociedade 
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Filarmónica João Rodrigues Cordeiro;
– Reportagem fotográfica e vídeos da atividade 
Carnaval na Neve (Serra da Estrela) – 2 a 6 de 
março de 2019;
– Pedido de reforço junto da Polícia Municipal para 
o Jardim das Amoreiras;
– Reportagem fotográfica e entrevistas na visita de 
Assunção Cristas ao Espaço Júlia – 6 de março de 
2019;
– Conferência de Imprensa da Festa da Francofonia 
– 7 de março de 2019;
– Acompanhamento e ajuda na entrega de flores no 
Dia da Mulher – 8 de março de 2019;
– Captura de imagem e entrevistas durante a 
inauguração da Sociedade Filarmónica João 
Rodrigues Cordeiro – 9 de março de 2019;
– Distribuição da revista por vários locais culturais 
da freguesia;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica do 
Canto do Conto “Canguru”- 14 de março de 2019;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica do 
Dia do Pai – 19 de março de 2019;
– Reportagem fotográfica do Jogo de Portugal x 
Ucrânia – 22 de março de 2019;
– Reportagem fotográfica da Festa da Francofonia 
(Capitólio) – 23 de março de 2019;
– Reportagem fotográfica do Jogo de Portugal x 
Sérvia – 25 de março de 2019;
– Acompanhamento, reportagem fotográfica, 
entrevistas e captura de imagens do Dia Mundial do 
Teatro – 27 de março de 2019;
– Formação Adobe Lightroom.

   
     Pedro Martins
     Técnico Superior 
     Divisão de Gestão e Suporte
     Comunicação
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CULTURA, DESPORTO, DINAMIZAÇÃO  
DO ESPAÇO PÚBLICO E PREVENÇÃO
DOS COMPORTAMENTOS DE RISCO



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

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, entre 
os dois s e os cinco anos de idade, e respetiva equipa 
educativa beneficiam, em ambiente escolar, de um 
momento diferente da sua rotina diária, onde o livro, a 
história e respetiva atividade são as protagonistas.

O 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. Desta forma é possível 
proporcionar novas leituras e incentivar o gosto pela 
mesma, desde a mais tenra idade.

História “A Tartaruga Infeliz” 
Autor: Therezinha Casasanta, Editor: Editora do 
Brasil, contada com recurso a vários elementos 
(chapéu de chuva, peluche tartaruga, coelho e cão, 
manta…) que permitiram, de uma forma lúdica e 
envolvente, contar a história sem recorrer ao livro.
 
Objetivos e Atividades desenvolvidas:
A história teve como objetivo retratar questões sociais 
e valores morais, tais como o preconceito, a não 
aceitação e valorização do eu e do outro, respeitando 
e acrescentando valor às próprias características e 
diferenças. Favorecendo a partilha de sentimentos e 
reflexões sobre diversidade, distinção e autoconfiança.
A atividade plástica pretendeu auxiliar na coordenação 
motora fina, promover a criatividade e capacidade 
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INTRODUÇÃO

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
janeiro a março de 2019 pela subunidade Cultura 
e Desporto da Divisão de Dinamização Urbana da 
Freguesia de Santo António. 

Janeiro

Exposição
OBRAS DE ARTE INDÍGENA DA AUSTRÁLIA.  
De 22 de janeiro a 9 de fevereiro na Sociedade 
Nacional de Belas Artes. Organização da Australian 
Embassy in Portugal com o apoio da Freguesia de 
Santo António e da Sociedade Nacional de Belas 
Artes.

Passaporte de leitura
Mais um dia de troca de livros na escola de São 
José onde as 8 turmas fazem as delícias das leituras. 
Uma manhã passada na Escola das Gaivotas com 
as turmas da Ducla Soares para uma sessão de 
Passaporte da Leitura, aqui os mais pequenos levam 
os livros para lerem ou para os pais lerem. 

Canto do Conto
De participação gratuita e com periodicidade mensal, o 
projeto tem vindo a estabelecer laços entre a biblioteca 
e as crianças, que depois de ouvirem uma história, 
são convidadas a desenvolverem uma atividade de 
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promover uma vida saudável depois dos 60 anos". 
Como convidadas, estiveram presentes a investigadora 
Maria João Gregório e a comunicadora de ciência 
Ana Barros (da NOVA Medical School, Faculdade 
de Ciências Médicas da Universidade NOVA de 
Lisboa). Esta tertúlia foi destinada ao público sénior e a 
cuidadores de seniores, tendo estado presentes ambos 
os tipos de público. Desta tertúlia, resultou a doação 
de um exemplar do livro do projeto “Saúde.Come” 
para a BACS e contactos estabelecidos entre público 
(enfermeiras cuidadores de seniores), convidadas e 
entidade organizadora, com vista ao estabelecimento 
de futuras parcerias na continuação da implementação 
deste projeto.

Contos com Memória 
Os Contos com Memória, destinados a pessoas com 
mais de 60 anos, acontecem todas as segundas 
quintas-feiras do mês, às 14h, onde se pretende juntar 
histórias de agora e de outros tempos, recuperar 
memórias e criar novas. Porque nunca se é velho para 
ouvir uma boa história. Aconteceu no dia 10 de janeiro 
na Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant’Anna.

Exposição
A Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant'Anna inaugurou 
uma nova exposição. “O Condão de Ser Pequenino” 
de Mariana Horgan no dia 29 de janeiro pelas 18h. 
Um conjunto de ilustrações soltas, tradicionais que nos 
convidam a voltar a ver o mundo com olhos de criança 
por alguns instantes. 

de concentração. Nesta atividade foram distribuídos 
“sacos sensoriais”, de estimulação táctil, contendo no 
seu interior a carapaça da tartaruga, tintas e purpurinas. 
As crianças foram convidadas a mexer nos sacos e 
a espalhar as tintas e as purpurinas para que, desta 
forma, pintassem as carapaças. Posteriormente as 
carapaças, já pintadas, foram retiradas dos sacos 
sensoriais e coladas em cartolinas para a construção 
das tartarugas.

Calendarização:
09 - Centro Social e Paroquial de São Mamede
10 - Centro Social e Paroquial de São Mamede + 
Vai e Vem - Biblioteca 
14 - CAI de São José 
15 - CAI São José   
16 - JI de São José
17 - CAI de São José + Vai e Vem
19 - Atmosfera M
22 - Creche Nossa Senhora da Conceição
23 - Creche Nossa Senhora da Conceição
24- Creche Nossa Senhora da Conceição + Vai e 
vem
25 - JI Luisa Ducla Soares

Feira Alegria 
No terceiro fim de semana do mês a  FeirAlegria 
voltou à Praça da Alegria nos dia 19 e 20 de 
janeiro.

Apresentação de livro
Dia 18 de janeiro realizou-se a tertúlia "Como 
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Fevereiro
Baile de São Valentim
Sexta edição do baile mais romântico do ano, 
contou com a presença de centenas de fregueses, 
famílias em grande diversão no Capitólio. Uma noite 
onde pequenos e graúdos se apaixonaram ao som 
de uma banda dos anos 50/60/70.

Dia dos Namorados nas escolas da Freguesia
As utentes do espaço “Cantinho dos Lavores” 
fizeram com muito amor e carinho uns corações de 
pano para oferecer às crianças das nossas escolas. 
O JI da Escola n 29 veio mais tarde agradecer às 
nossas “avós”.

Festival Play
Mais um ano e as escolas da freguesia 
participaram no Festival Play, festival de curtas 
de animação no Cinema São Jorge.

Passaporte da Leitura 
Mais um dia de troca de livros na escola de São 
José onde as 8 turmas fazem as delícias das leituras.
Uma manhã passada na Escola das Gaivotas com 
as turmas da Ducla Soares para uma sessão de 
Passaporte da Leitura, aqui os mais pequenos levam 
os livros para lerem ou para os pais lerem. 

Feira Alegria 
O primeiro fim de semana do mês é sinónimo de 

FeirAlegria. Por isso nos dias 2 e 3 de fevereiro 
houve mais uma feira de artesanato urbano. No 
terceiro fim de semana do mês a  FeirAlegria voltou 
à Praça da Alegria nos dia 16 e 17 de fevereiro.

Contos com Memória 
Os Contos com Memória, acontecem todas as 
segundas quintas-feiras do mês, às 14h, onde 
se pretende juntar histórias de agora e de outros 
tempos, recuperar memórias e criar novas. 
Aconteceu no dia 14 de fevereiro na Biblioteca.

Canto do Conto 
História “Elefantes não entram” (Autor: Lisa 
Mantchev, Ilustração: Taeeun Yoo, Editor: Bichinho 
de conto), contada com recurso ao livro e a 
utilização de um elefante de peluche (personagem 
da história).

Objetivos e Atividades desenvolvidas:
Através de metáforas e comparações, esta narrativa 
realça a importância que as dificuldades e os 
obstáculos têm no crescimento humano. A palavra 
amizade é crescente e os obstáculos e medos superam-
se quando os amigos caminham juntos.
A multiculturalidade e as várias espécies convivem 
em harmonia, acrescentando valor ao olhar sobre os 
outros, questionando sempre a nossa capacidade de 
aceitar, resolver, fazer, incluir, acolher, fazer acontecer e 
criar universos onde “todos são bem-vindos”.  
Na mesma linha continua da história foram 
apresentados peluches de animais de várias espécies 
para que as crianças explorassem e brincasse 
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com os mesmos. Em seguida foi proposta a construção 
de um elefante com recurso a CD’s cartolinas, canetas 
de feltro, lápis, olhos de plástico, corações de tecido, 
entre outros. Esta atividade plástica teve como objetivo 
promover coordenação motora fina, a criatividade, a 
capacidade de concentração e construção.

Calendarização: 
06 - Centro Social e Paroquial de São Mamede
07 - Centro Social e Paroquial de São Mamede + 
Vai e Vem
12 - JI Luísa Ducla Soares
14 - Biblioteca
16 - Atmosfera M
18 - Passaporte Luísa Ducla Soares (Maria Barroso)
19 - JI São José
20 - CAI de São José
21 - CAI de São José
22 - CAI de São José + Creche Familiar + Vai e Vem 
26 - Creche Nossa Senhora da Conceição
27 - Creche Nossa Senhora da Conceição
28 - Creche Nossa Senhora da Conceição + Vai e 
Vem

Exposição
Inaugurou a 27 de fevereiro, às 18h, a exposição 
“Infância” de Joana Bonvalot. A Biblioteca Arquitecto 
Cosmelli Sant'Anna (BACS) recebeu a naturalidade, a 
alegria e a espontaneidade das crianças uma vez que 
a artista tenta “projetar na tela motivos alegres, para 
que quem olhe o meu trabalho, se sinta feliz também”. 

Março

Dia da Mulher
No dia 8 de março a freguesia festejou o Dia 
Internacional da Mulher com a oferta de Túlipas às 
senhoras da freguesia. Foi um passeio por toda a 
área geográfica, onde as mulheres receberam os 
agradecimentos da freguesia.
No fim do dia houve a surpresa de um postal nas 
caixas do correio com esse mesmo agradecimento à 
MULHER.

Inauguração da Sociedade Filarmónica João 
Rodrigues Cordeiro
No dia 9 de março foi inaugurada a Sociedade 
filarmónica mais antiga da freguesia, data de 1896. 
Este dia foi dedicado a todos, de manhã para os 
mais novos com demonstrações de atividades, 
pinturas faciais, ilusionismo e jogos tradicionais.
Pelas 15 horas a população foi convidada a uma 
tarde de fados, onde todos cantaram alguns dos 
fados típicos de Lisboa.
Pelas 18.30h foi altura da inauguração oficial, onde 
estiveram representados os membros da direção, 
Presidente da Freguesia e outros.
Foi descerrada uma placa pelos Presidentes Nuno 
Santos e Vasco Morgado e cantou-se os Parabéns à 
centenária Associação.
Durante a noite, houve um DJ para animar a festa 
onde todos dançaram.
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Canto do Conto Março
História “Adelaide: A Canguru Voadora” (Autor: 
Tomi Ungerer; Editor: Aletria), contada com recurso 
ao Livro.

Objetivos e Atividades desenvolvidas:
Os temas abordados na história da Adelaide focam-se 
na descoberta de si, na família e nos amigos, no mundo 
natural e social e na diversão e aventura. Perpassam o 
autoconhecimento, trabalham sentimentos e emoções, 
bem com relações familiares anímicas e o mundo social. 
O livro sinaliza a diferença e a diversidade bem como a 
ampliação do repertório cultural.
Na atividade plástica proposta foram distribuídos copos 
de papel para que as crianças os pintassem livremente. 
Em seguida, como se de um puzzle se tratasse, colaram 
as peças que formavam um canguru e colamos o copo 
ao canguru (a bolsa do canguru). Acrescentamos 
terra e plantamos sementes. Desta feita o objetivo foi 
estimular imaginação e criatividade, capacidade de 
construção e concentração, promover a coordenação 
motora fina e a consciência ecológica bem como a 
responsabilidade.

Calendarização:
07 - Centro Social e Paroquial de São Mamede
13 - JI São José
14 - Biblioteca
15 - JI Luisa Ducla Soares + Passaporte (Maria Barroso) 
21 - Creche Nossa Senhora da Conceição + Vai e Vem
22 - CAI de São José + Vai e Vem

Dia do Pai
As utentes do espaço “Cantinho dos Lavores” 
fizeram com muita dedicação, um estojo de caneta 
para as nossas crianças entregarem aos Pais, esta 
distribuição foi feita pelas próprias utentes nas 
escolas.

Dia da Árvore
Neste dia foram entregues às crianças um kit de 
como plantar uma árvore e também sementes para 
assim poderem em família plantar a sua árvore.

Francofonia
A Freguesia de Santo António voltou a receber a 
Festa da Francofonia. Este ano a 23 de março, o 
Cineteatro Capitólio, recebeu vários espetáculos, 
gastronomia e a aldeia francófona. 

Festival Monstra
Mais um ano e as escolas da freguesia participaram 
no Festival Play, festival de curtas de animação no 
Cinema São Jorge.

FeirAlegria Março
O primeiro fim de semana do mês é sinónimo de 
FeirAlegria. Por isso nos dias 2 e 3 de março houve 
mais uma feira de artesanato urbano.
No terceiro fim de semana do mês a FeirAlegria 
voltou à Praça da Alegria nos dias 16 e 17 de 
março.
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Contos com memória
Os Contos com Memória, acontecem todas as 
segundas quintas-feiras do mês, às 14h, onde 
se pretende juntar histórias de agora e de outros 
tempos, recuperar memórias e criar novas. 
Aconteceu no dia 14 de março na Biblioteca.

Desporto
Carnaval na Neve
Pelo terceiro ano consecutivo a freguesia levou as suas 
crianças para a Neve. Este ano quisemos ser mais 
ambiciosos e foram 5 dias a desfrutar da Serra da 
Estrela.
Aqui as crianças e jovens tiveram aulas de ski e 
snowboard com professores da Estância da Serra da 
Estrela. O Alojamento foi na Pousada da Juventude 
onde ainda houve tempo para uma festa de Carnaval.

Esgrima
Continuamos com o projeto de esgrima, com o apoio 
da Federação Portuguesa de Esgrima, os horários são 
segundas às 19h e sextas às 18h. As aulas decorrem 
de momento na renovada Sociedade Filarmónica João 
Rodrigues Cordeiro na Rua da Fé n 46.

Boxe
Foi dado início a aulas de Boxe para jovens e adultos, 
a partir dos 15 anos. As aulas são dirigidas por 
professores de Boxe, habituados a aulas e combates. 
Os horários são segundas, quartas e quintas das 20.15h 
às 21.15h na Rua da Fé n 46

Projeto Bússola
Nestes meses o Projeto Bússola está a funcionar na 
Sociedade Filarmónica João Rodrigues Cordeiro, 
até as obras na Travessa do Rosário estarem 
terminadas pela Santa Casa.
Durante estes meses, os jovens realizaram o plano 
de 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.
Houve atividades de dinamização, jogos, colóquios 
sobre temas de interesse aos jovens. O trajeto entre 
a escola e o Espaço Bússola é acompanhado pelos 
monitores que fazem várias vezes esse trajeto para 
que todas as crianças (autorizadas pelos pais) sejam 
acompanhadas.
Houve também a organização das férias da Páscoa 
entre os dias 8 e 22 de abril.
As aulas de ballet, dança, viola, guitarra e bateria, 
continuam com os seus alunos, havendo um 
acréscimo de crianças em algumas atividades.

   Filipa Veiga
   Coordenador Técnico
   Divisão de Dinamização Urbana 
   Cultura
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EDUCAÇÃO

Introdução

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
janeiro a março de 2019 pelo serviço de Educação 
da Freguesia de Santo António. 
De acordo com as diversas competências delegadas 
à Freguesia de Santo António a 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 duas tomadas de eletricidade para 
os aquecedores da Escola EB1/JI São José;
- Manutenção e reparação de autoclismos da 
Escola EB1/JI São José;
- Colocação de várias lâmpadas nas salas de aula e 
corredores da Escola de EB1/IJ São José; 
- Reparação do Cavalinho (Brinquedo) da Escola 
EB1/IJ São José;
- Colocação de algumas pedras da calçada no 
recreio da Escola de EB1/IJ São José;
- Colocação de uma tomada elétrica na sala do 
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CAF da Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares;
- Reparação do equipamento de som da Escola de 
EB1/IJ São José;
- Substituição da campainha da Escola de EB1/IJ 
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:
- Entrega de Material de Limpeza nas duas escolas 
da freguesia; 
- Oferta de “Coelhinhos da Páscoa” aos alunos da 
Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares;
- Oferta de sumos para a festa de Carnaval da 
Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares;
- Entrega de material de primeiros Socorros na 
Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares e na Escola EB1/
IJ São José.

INTERRUPÇÃO LETIVA DE CARNAVAL

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) 



EDUCAÇÃO  
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após horário letivo, existiram, mesmo durante 
as Interrupções Letivas, a continuidade destas 
atividades:
- Interrupção letiva do Carnaval nos dias 4, 6 e 7 de 
março, tendo o horário do CAF sido das 8h às 19h. 
Durante esta interrupção contou-se com diversas 
atividades, que se realizaram algumas em ambiente 
escolar e outras no exterior da Escola. Foram 
abrangidas por esta medida cerca de 125 crianças 
da nossa freguesia. 
 
Atividades realizadas dentro do espaço físico da 
Escola:
- Atelier de plástica; 
- Sessão de cinema; 
- Hora do conto; 
- Jogos de exterior;  
- Jogos pré-desportivos; 
- Brincadeira livre; 
- Atelier de culinária.

Atividades realizadas fora do espaço físico da 
Escola:
- Brincadeiras e jogos no Jardim do Torel.

REUNIÕES/ORÇAMENTOS/
ENTREVISTAS/PLANIFICAÇÕES/
PROPOSTAS/ OUTROS

- Foram solicitados orçamentos:

- Janelas para a Escola de São José;
- Coelhinhos da Páscoa para oferta aos alunos;
- Material de Primeiros Socorros;
- Material de Limpeza.

Foram elaboradas diversas propostas/despachos:
- Material de Primeiros Socorros para ambas as 
Escolas;
- Colocação de janelas na Escola de EB1/IJ São 
José;
- Coelhinhos da Páscoa;
- Manutenção dos Extintores da Escola de EB1/IJ 
São José;
- Contratação de monitoras para os CAF - Empresa 
de Trabalho Temporário.

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;
- Coordenador Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares;
- Coordenadora Escola EB1/JI S. José;
- Entrevistas para a contratação de uma monitora 
para o AAAF/CAF EB1/JI S. José
- Associação de Pais da EB1/JI S. José;
- Empresa de trabalho temporário para a 
contratação de monitores para os AAAF/CAF das 
Escolas EB1/JI S. José, EB1/JI Luísa Ducla Soares.
Foram elaboradas planificações:
- Quinzenais de CAF e AAAF;
- Férias do Carnaval CAF.
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- Foram feitos os recibos de pagamento das AAAF e 
da CAF de ambas as escolas.

- Foram elaboradas fichas de inscrição para 
Interrupção Letiva do Carnaval.

     Raquel Almeida 
     Divisão de Dinamização Urbana 
     Educação
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colaboração com meios em intervenções no âmbito 
da Proteção Civil.

Adicionalmente a subunidade de Manutenção 
e Espaço Público é responsável pela gestão, 
coordenação de equipas e fiscalização dos 
projetos de requalificação de espaço público e 
património previstos pela celebração do Protocolo 
de Delegação de Competências entre a Câmara 
Municipal de Lisboa e a Freguesia de Santo António.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - 
SUBUNIDADE DE MANUTENÇÃO E 
ESPAÇO PÚBLICO

- Desenvolvimento de procedimento de 
empreitada de calcetamento para 2019 que inclui 
uma capacidade de resposta de reparação e 
requalificação de calçada de cerca de 4000 metros 
quadrados;

- Requalificação do parque infantil do Jardim 
Marcelino Mesquita em conformidade com o 
Decreto-Lei n.º 203/2015, de 17 de setembro com 
implementação total do espaço do parque infantil 
com substituição de piso, vedação e instalação de 
novos brinquedos;

Introdução

O presente relatório é uma descrição sumária 
do trabalho desenvolvido no decorrer dos meses 
de janeiro a março de 2019 pela subunidade de 
Manutenção de Espaço Público da Divisão de 
Intervenção da Freguesia de Santo António.

As competências da subunidade de manutenção de 
espaço público incluem a intervenção e manutenção 
em diferentes áreas nomeadamente:

- Manutenção de pavimentos pedonais com 
trabalhos de calcetamento;
- Manutenção de placas toponímicas;
- Manutenção e substituição de mobiliário urbano 
e elementos em espaço público como bancos, 
pilaretes e baias, chafarizes e fontanários;
- Conservação e reparação de sinalização vertical e 
horizontal;
- Criação, requalificação e manutenção de parques 
infantis;
- Realização de requalificações, manutenção 
e reparações nos equipamentos sob gestão da 
freguesia.

Esta subunidade desempenha ainda funções de 
apoio e colaboração com outras subunidades 
nomeadamente na realização de pequenas 
reparações nos equipamentos sob gestão das 
subunidades de ação social e educação, e na 
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- Cedência de meios para trabalhos complementares 
no âmbito do projeto Passeio da Fama - 
Comemoração do Dia do Teatro, com trabalhos de 
calçada, requalificação complementar de espaço 
público da Praça da Alegria, limpeza de grafitis, 
correções de patologias de descalcetamento, 
limpeza e manutenção do lago e passeios do jardim;

- Trabalhos de requalificação e pequenas obras na 
Sociedade Filarmónica João Rodrigues Cordeiro 
no âmbito do projeto de requalificação do 
equipamento que incluiu a reestruturação do sistema 
elétrico das instalações, pintura de fachada, etc;

- Cedência de meios humanos para apoio na 
produção de eventos da subunidade de Cultura 
como Baile de São Valentim, transferência de 
instalações do projeto Bússola, etc;
 
- Desenvolvimento de passagem em calçada no 
Jardim Marcelino Mesquita, junto ao parque infantil 
de forma a proporcionar melhores condições 
sanitárias da integração do parque infantil no 
enquadramento do Jardim;

- Reparação do bebedouro do Jardim Marcelino 
Mesquita;

- Trabalhos de identificação e levantamento de 
intervenções na calçada para as zonas 3 (Duque de 
Loulé), 1 ( Amoreiras) e 5 (Glória);

- Procedimento de aquisição de novas papeleiras 
de Jardim estando a instalação no Jardim Marcelino 
Mesquita e Jardim Camilo Castelo Branco 
agendada para a primeira quinzena do segundo 
trimestre de 2019;

- Acompanhamento e fiscalização de danos em 
espaço público provocados por obras privadas com 
contacto com empreiteiros para assegurar correções 
de danos provocados;

- Coordenação com a CML para identificação e 
fiscalização de patologias na via pública;

- Correção de patologia no cruzamento da Rua do 
Passadiço com a Rua do Carrião, com construção 
de acesos no passeio;
 
- Intervenções em equipamentos no âmbito da 
gestão da subunidade da Educação com pequenas 
reparações de calcetamento do pátio da escola EB1 
de São José e no brinquedo instalado no referido 
pátio;

- Procedimentos de instalação de aparelhos de 
assiduidade e acompanhamento da montagem 
dos trincos eletromagnéticos de acesso aos 
equipamentos da freguesia.
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INTERVENÇÕES REALIZADAS NO 
ESPAÇO PÚBLICO

- Intervenções de requalificação de calçada 
através da correção de zonas com patologias de 
descalcetamento e desnivelamento:

Zona 1
- Calçada Bento Rocha Cabral;
- Jardim das Amoreiras
- Rua São Filipe Néri
- Tv. Fábrica dos Pontes
- Rua João Penha
- Praça das Amoreiras
- Rua Artilharia 1

Zona 2
- Rua do Salitre
- Rua Rosa Araújo

Zona 3
- Rua Bernardo Lima
- Rua Sociedade Farmacêutica
- Rua Actor Tasso
- Rua Bernardim Ribeiro
- Rua da Andaluz
- Rua Eça de Queiroz
- Rua Ferreira à lapa
- Avenida Duque de Loulé
- Rua Santa Marta
- Rua Camilo Castelo Branco

Zona 5
- Travessa do Fala Só
- Rua Santo António à Gloria
- Largo da Oliveirinha
- Rua das Taipas
- Travessa do Rosário
- Rua da Alegria
- Calçada do Patriarcal
- Príncipe Real
- Travessa da Gloria
- Rua da Gloria
- Praça da Alegria
- Rua Conceição da Gloria
- Travessa do Salitre

Zona 6
- Rua Rodrigues Sampaio
- Calçada de Santo António
- Rua Luciano Cordeiro
- Rua Padre Luís Aparício
- Rua St António dos Capuchos
- Rua Nova São Mamede

Zona 7
- Avenida da Liberdade;

- Intervenções de remoção e recuperação de 
pilaretes e baias:
- Calçada Bento Rocha Cabral;
- Travessa do Fala Só
- Rua São Filipe Néri;
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- Travessa Larga;
- Rua do Arco a São Mamede;
- Travessa das Parreiras

- Intervenções de remoção e recuperação 
sinalização vertical:
- Travessa do Fala Só
- Largo da Oliveirinha;
- Rua das Amoreiras.

      Filipa Mendes 
      Técnico Superior 
      Divisão de Intervenção Urbana
      Manutenção e Espaço Público 



Hip-Hop - Praia do Torel
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público, renovadas as licenças de arrumadores 
de automóveis e das licenças de venda de 
fruta e gelados atribuídas em hasta pública 
e realizados quatro procedimentos de venda 
pontual de flores, para além da habitual 
colaboração com outros serviços da Junta de 
Freguesia e Câmara Municipal.

     Tiago Lopes
     Coodenador Técnico 
     Divisão de Gestão e Suporte
     Licenciamento  

LICENCIAMENTO

Introdução 

No período de janeiro a março o serviço de 
Licenciamento realizou sumariamente o seguinte 
trabalho:

Foram registados, desde o início de 2019 e ao final 
de março, 242 processos de licenciamento zero. 
No balanço do ano de 2018 contabilizamos 915 
processos.
Verifica-se que por comparação com 2014, o 
último ano em que a competência foi exercida pela 
CML, houve um aumento acumulado do número de 
processos de cerca de 209% até 2018. 
Apesar de o maior aumento se ter dado na transição 
das competências, em 2015, manteve-se uma subida 
anual do número de processos que continuou em 
2018. 

Também a receita acompanha a evolução positiva 
do número de processos, conforme se pode verificar. 
Assim, o trabalho previsível a desenvolver neste 
campo é o de manter uma constante proximidade 
com os agentes económicos da freguesia, 
representando um verdadeiro elo de ligação.
Ainda assim, existe sempre algum grau de 
necessidade de trabalho de fiscalização que tem 
vindo a ser desenvolvido.

Foram ainda apreciados até ao início de março 
seis pedidos de ocupação temporária de espaço 
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ACÇÃO SOCIAL

LIMPEZA URBANA



Introdução

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
janeiro a março de 2019 pelos Serviços de Limpeza 
Urbana da Freguesia de Santo António, que dispõe 
de dois postos onde 36 colaboradores que prestam 
serviços organizados em dois turnos (dia/noite). A 
equipa administrativa conta com 3 colaboradores.
Os serviços prestados pela freguesia incluem 
a limpeza das vias, espaços públicos, sarjetas 
e sumidouros, através de ações de varredura e 
lavagem.

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:

- Manifestação Coletes Amarelos – 5 janeiro- 
Manutenção da área após Manifestação;

- Manifestação Coletes Amarelos – 12 janeiro- 
Manutenção da área após Manifestação;

- Manifestação Consciência Negra – 18 janeiro - 
Manutenção da área após Manifestação;

- Manifestação “Portugal é Nosso” – 19 janeiro - 
Manutenção da área após Manifestação;
 

LIMPEZA URBANA
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- Manifestação “Salazar” – 1 fevereiro - 
Manutenção da área após Manifestação;

- Concentração de Professores – 21 fevereiro - 
Manutenção da área após Concentração;

- Desfile do 216º Aniversário do Colégio Militar - 
3 março 2018 - Acompanhamento da área da 
Avenida da Liberdade em varredura e manutenção 
de papeleiras;

- Manifestação de estudantes – 1 março - 
Manutenção da área após Manifestação;

- Concentração STAL e STML – 20 março - 
Manutenção da área após Concentração;

- Manifestação de Estudantes – 20 março - 
Manutenção da área após Manifestação;

- Manifestação FenProf – 23 março - Manutenção 
da área após Manifestação;

- Corrida Sempre Mulher – 31 março – 
Acompanhamento do evento com equipa de 
varredura e manutenção de papeleiras;

- Procissão Via Sacra – Hospital dos Capuchos –  
31 março – Reforço de recolha de lixo, varredura  
dos locais de passagem com manutenção de 
papeleiras.

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

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

Serviço de Ação Social:
- Acompanhamento e apoio no Plano de 
Contingência contra o Frio – 11 de janeiro;
- Recolha de resíduos de pessoas sem Abrigo em 
coordenação com os serviços de proximidade da 
PSP.

Serviço de Educação: 
- Desfile de Carnaval das Escolas – 1 de março 
2018: Apoio na varredura dos locais de passagem 
do desfile de carnaval dos alunos das escolas da 
freguesia.

Serviço de Espaços Verdes:
- Apoio na retirada de resíduos verdes após 
manutenção de arvoredo – 16 janeiro- Rua Padre 
Aparício;

- Apoio ao serviço de manutenção de arvoredo 
– mês de março – Reforço de Varredura nos 
arruamentos com manutenção de Arvoredo – Largo 
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São Mamede, Praça das Amoreiras, Jardim das 
Amoreiras;

Serviço de Desporto: 
- Inauguração da Associação Recreativa Rodrigues 
Cordeiro - 9 de março – Apoio na recolha de lixos 
durante operações de requalificação do espaço; 
reforço de lavagem, varredura do arruamento no 
dia da Inauguração; 

Serviço de Cultura;
- Apoio no transporte de bens do Projeto Bússola 
para o Centro Social Laura Alves- 17 janeiro
- Apoio no transporte de bens do Projeto Bússola 
para o novo Espaço na Associação Recreativa 
Rodrigues Cordeiro – 16 fevereiro.

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS

- Procedimentos de aquisição anual para manutenções 
e funcionamento de instalações como:
- Sistema de Bombas de água do Posto de Avenida;
- Sistema de Ar forçado do Posto da Avenida;
- Extintores e segurança contra incêndios dos postos de 
Limpeza Urbana da Avenida, Rato e Santa Marta;
- Controlo de Pragas dos postos de Limpeza Urbana da 
Avenida, Rato e Santa Marta;
- Contrato anual de GPS Car Tracking dos veículos 
afetos ao serviço de Limpeza Urbana;

LIMPEZA URBANA

- Contrato anual de sistema de comunicações de 
incêndios;
- Contrato de Manutenção e Limpeza do Posto da 
Avenida;
- Contrato de fornecimento de materiais de limpeza e 
higiene do Serviço de Limpeza Urbana;
- Contato anual de manutenção e reparação da 
varredora;
- Contrato anual de manutenção e reparação de 
veículo elétrico;
- Procedimento de aquisição de serviços de pequenas 
reparações para veículos;
- Procedimento de aquisição de serviços de pequenas 
reparações e manutenção de equipamentos.

REUNIÕES REALIZADAS

Reunião de coordenação de abertura de ano com 
equipa de encarregados da Limpeza Urbana para 
reorganização de serviços com modelo de escala.

OUTROS

- Desenvolvimento do processo de cedência de veículo 
elétrico E-canter à Ffeguesia, para redução da pegada 
ecológica dos serviços de intervenção urbana, com 
apresentação de projeto, reunião operacional e 
implementação de procedimentos internos de utilização;

- Abertura de procedimento de mobilidade para a 
Câmara Municipal de Lisboa a pedido de trabalhador;
- Elaboração de proposta para procedimento de 
mobilidade intercategorias de assistente operacional da 
Limpeza Urbana.

      Filipa Mendes 
      Técnico Superior 
      Divisão de Intervenção Urbana

LIMPEZA URBANA
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Introdução

O presente relatório é uma descrição sumária 
do trabalho desenvolvido no decorrer dos meses 
de janeiro a março de 2019 pela subunidade 
de Gestão e Manutenção de Espaços Verdes da 
Divisão de Intervenção da Freguesia de Santo 
António.

As competências desta subunidade incluem a 
manutenção de espaços verdes e manutenção de 
arvoredo, sendo desenvolvidas tendo em atenção 
as boas práticas previstas nos Regulamentos 
Municipais em vigor.
Ao nível da gestão e manutenção de espaços 
verdes, os trabalhos desenvolvidos incluem:
- Sacha e monda manual
- Manutenção de relvados
- Poda de arbustos e herbáceas
- Programação e manutenção do sistema de rega
- Deservamento mecânico de caminhos de espaços 
verdes 
- Limpezas gerais dos espaços verdes e seus 
caminhos, incluindo recolhas de RSU, papeleiras, 
deposito de dejetos caninos
- Limpeza e remoção de lagos incluindo resíduos e 
folhas

A Freguesia tem sob a sua gestão 21320 m2 de 
espaços verdes cuja manutenção foi transferida 
pela Reforma Administrativa em março de 2014 e a 

manutenção do Jardim do Instituto Gama Pinto já 
anteriormente protocolado. 
Os espaços verdes sob gestão da freguesia, 
incluem os seguintes jardins e canteiros:
- Rua das Amoreiras (canteiros)
- Escola EB1 São José (canteiros)
- Escola Ducla Soares (canteiros)
- Jardim Alfredo Keil
- Jardim Camilo Castelo Branco
- Jardim do Torel
- Jardim Marcelino Mesquita (Amoreiras)
- Jardim do Largo da Andaluz
- Jardim do Largo Jean Monet
- Rua Braamcamp e Rodrigo da Fonseca 
(canteiros)
- Travessa do Fala-Só (canteiros)
- Jardim da Travessa do Noronha

Incluído ainda nas competências da subunidade 
de Espaços Verdes, está a gestão e manutenção 
de arvoredo da freguesia. 
Assim, com a reforma administrativa foram 
transferidas para gestão da freguesia um 
património natural de mais de 1969 árvores 
em caldeira (excluído o arvoredo em espaço 
verde), estando a freguesia responsável pela 
manutenção dos seguintes serviços de gestão do 
arvoredo:
- Podas em todo o arvoredo público da freguesia 
(em caldeira e espaços verdes);
- Abate de arvoredo em espaços verdes;
- Sacha de caldeiras;

- Arranque de cepos em espaços verdes;
- Plantação de arvoredo em espaços verdes;
- Eliminação de pragas em arvoredo;
- Correções de tutorarem de árvores em caldeira 
e espaços verdes;
- Rega de arvoredo em caldeiras e espaços 
verdes.

Foram desenvolvidos no trimestre em causa as 
seguintes atividades:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE 
ESPAÇOS VERDES

- Manutenção e limpeza de Espaços Verdes através 
de atividades já referidas e que incluem a remoção 
de resíduos, sacha e monda de canteiros, corte de 
sebes, podas de arbustos e corte de relvados;
- Requalificação do Jardim Marcelino Mesquita com 
intervenção global das suas diferentes componentes, 
através de uma intervenção nas zonas verdes que 
incluiu o sistema de rega, preparação de terrenos e 
plantação de novas espécies;

- Inicio dos trabalhos de requalificação dos canteiros 
da Rua Braamcamp e Rodrigo da Fonseca, que 
inclui a instalação de sistemas de rega e instalação 
de contadores de água, implementação de nova 
plantação mais
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adequada às novas características de manutenção 
e todos os trabalhos de preparação de terrenos, 
fertilização, plantação e substituição de sebes, 
estando prevista a finalização desta empreitada 
durante o mês de abril.

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE 
ARVOREDO

- Desenvolvimento de procedimento de empreitada 
de gestão de arvoredo para 2019 que inclui trabalhos 
de poda de 280 exemplares de grande, médio e 
pequeno porte, 3 abates, 400 sachas em caldeira, 15 
remoções de cepos em espaços verdes, 30 correções 
de tutoragem, 14 intervenções de eliminação de pragas 
em pinheiro e tília e 300 serviços de rega em 25 
exemplares plantados desde 2016;

 - Identificação de arvoredo em risco ou com 
necessidade de intervenções de manutenção e 
realização das consequentes diligências para a 
realização dos relatórios de avaliação de estado 
fitossanitário;

- Pedido à CML para avaliação de estado de 26 
exemplares localizados na Rua Duque de Loulé, com 
identificação de 7 exemplares para abate, resultado do 
estado fitossanitário dos mesmos que inclui exemplares 
com eixo principal seco, diversas podridões e lesões 
nomeadamente causadas por estrangulamento de 
corrente junto ao solo. 

Os trabalhos de abate de arvoredo em 
caldeira estão previstos para breve e sendo 
uma competência da CML será acompanhada 
pelos serviços da freguesia. A manutenção 
de arvoredo para poda neste arruamento foi 
agendada para último trimestre de 2019 por 
motivos de cumprimentos do Regulamento 
Municipal de Arvoredo que indica como 
época preferencial os meses entre novembro 
e abril, desde que não sejam encontradas 
circunstâncias devidamente justificadas;

- Trabalhos de manutenção de arvoredo de 
pequeno porte com remoção de ramos secos 
e remoção de pequenos ramos que constituem 
um obstáculo à passagem de peões ou de 
viaturas e limpeza de resíduos e espécies 
infestantes em caldeiras;

- Manutenção de arvoredo do Jardim 
Marcelino Mesquita e arvoredo em 
caldeira da Praça das Amoreiras incluindo 
procedimentos de condicionamento de 
trânsito e estacionamento. Conforme relatório 
de avaliação da CML foram identificadas 
necessidades de intervenção em 40 dos 45 
exemplares neste espaço, tendo sido realizado 
trabalhos de poda de redução de carga, 
reequilíbrio, coabitação, limpeza e formação. 
Neste mesmo relatório foi ainda identificada 
para abate um exemplar (Tillia spp.) devido 
a cavidade no fuste e presença de pernadas 
esgaçadas, intervenção a realizar no segundo 
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     Filipa Mendes
     Técnico Superior
     Divisão de Intervenção Urbana     

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;
- Reunião com a CML para avaliação de 
projeto de requalificação do Jardim Alfredo Keil, 
integrado no programa “Uma praça em cada 
bairro”.

trimestre de 2019;

- Manutenção de arvoredo em caldeira do 
Largo de São Mamede conforme relatório de 
avaliação da CML com trabalhos de poda 
de redução de carga, reequilíbrio, formação, 
levantamento de copa e limpeza. Foram ainda 
identificadas 3 caldeiras com indicação de 
fecho uma vez que o arvoredo plantado não 
consegue sobreviver por se encontrar debaixo 
da copa de grandes exemplares, trabalho 
a desenvolver pela subunidade de Espaço 
Público;

- Foram ainda desenvolvidos procedimentos 
de preparação de trabalhos de manutenção 
de arvoredo, incluindo condicionamento de 
trânsito e estacionamento na Rua Castilho, Rua 
Barata Salgueiro e Rua Rosa Araújo, trabalhos 
já agendados para a primeira quinzena do 
segundo trimestre de 2019;

- Fiscalização das intervenções realizadas no 
arvoredo em coordenação com o serviço de 
arvoredo da CML;

- Foi iniciada a análise e avaliação dos 
elementos de água sob gestão da freguesia, 
para efeitos de abertura de procedimento com 
vista à requalificação dos mesmos e instalação 
de sistema de bombagem de circulação de 
água e tratamento.
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