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1. AMBIENTE URBANO 

 
HIGIENE URBANA 

 
Varredura 

No que concerne à varredura das ruas, a mesma é efetuada de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h30 e 

aos sábados das 08h00 às 16h30. 

 

No período compreendido entre 1 de junho e 31 de julho, realizaram-se 763 passagens em todos os 

diferentes cantões (vide “Anexo Higiene Urbana”, que faz parte integrante da presente informação escrita), 

as quais se distribuíram mensalmente da seguinte forma: 

- Junho: 358 passagens; e 

- Julho: 405 passagens. 

 

Lavagem de arruamentos 

No período a que se reporta esta informação escrita, procedeu-se à lavagem dos seguintes arruamentos: 

- Rua Morais Soares; 

- Rua Edith Cavell; 

- Avenida General Roçadas; 

- Rua Professor Celestino da Costa; 

- Caminho de Baixo da Penha; 

- Largo Alferes Francisco Duarte; 

- Largo Jardim Luís Ferreira; 

- Escadas do Triangulo Vermelho; e 

- Rua Coronel Ferreira do Amaral. 

 

Motocão 

Os circuitos do motocão são levados a efeito de segunda a sábado entre as 08h00 às 16h30 (vide “Anexo 

Higiene Urbana”), tendo os mesmos, durante o período em apreço, sido integralmente cumpridos. 
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Circuito de limpeza dos dispensadores caninos 

O circuito de limpeza dos dispensadores caninos é efetuado duas vezes por semana entre as 08h00 e as 

16h30 (vide “Anexo Higiene Urbana”). 

 

No período abrangido pela presente informação escrita, foram efetuados todos os circuitos de limpeza dos 

dispensadores caninos. 

 

Encontra-se em fase de planeamento a criação de um circuito de limpeza diária de papeleiras e de 

dispensadores caninos, cuja implementação se prevê que tenha início em setembro.  

 

Circuito de deservagem 

Durante o período a que se refere esta informação escrita, foram executados 34 circuitos de deservagem na 

Freguesia (vide “Anexo Higiene Urbana”).  

 

Os circuitos de deservagem efetuam-se de segunda a sábado das 08h00 as 16h30. 

 

Além dos circuitos de deservagem, foram realizadas ações de corte de ervas por arruamentos, tendo, em 

consequência, sido deservadas as seguintes artérias: 

- Travessa do Calado; 

- Rua Padre Sena Freitas; 

- Rua Visconde de Juromenha; 

- Rua Estácio da Veiga; 

- Rua Martins Sarmento; 

- Rua do Conde de Monsaraz; 

- Jardim Luis Ferreira; 

- Rua Mestre António Martins; 

- Rua David Lopes; 

- Rua Adolfo Coelho; 

- Rua Sousa Viterbo; 

- Rua Braamcamp Freire; 

- Rua Sol a Chelas;  

- Rua Melo Gouveia; 

- Rua 4 de Agosto; 
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- Rua Luis Monteiro; 

- Rua António Luis Inácio; 

- Rua Sabino de Sousa; 

- Rua Álvaro de Santa Rita Vaz; 

- Rua Coronel Ferreira do Amaral; 

- Rua Coronel Luna de Oliveira; 

- Rua Cristóvão Falcão; 

- Caminho e Azinhaga do Alto do Varejão; 

- Rua Marques da Silva; 

- Rua Actor Vale; e 

- Rua Castelo Branco Saraiva. 

 

Plataforma IPENHA 

No período a que se reporta esta informação escrita, deram entrada na aplicação IPENHA 102 ocorrências 

relativas a limpeza urbana. Destas ocorrências, 17 foram encaminhadas para a Câmara Municipal de Lisboa 

(CML), pelo que se registaram 85 ocorrências, comunicadas através da referida aplicação, cuja resolução 

cabia à Junta de Freguesia. 
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2. ASSOCIATIVISMO  
 

Junho  

De 1 a 30: O Ginásio do Alto do Pina realizou um Arraial na Alameda D. Afonso Henriques, tendo sido 

concedido o apoio logístico solicitado pelo clube; 

 

De 8 a 12: O CNE 42 realizou o seu tradicional Arraial de Santo António no Mercado de Sapadores, tendo 

sido prestado o apoio logístico solicitado pelo Agrupamento; 

 

Dia 22: O Sporting Clube da Penha executou a tradicional volta ao Bairro com início na Avenida Coronel 

Eduardo Galhardo e conclusão na Escola Secundária Luísa de Gusmão; 

 

Dia 22: A Associação Sociocultural, Recreativa e de Melhoramentos da Penha de França “Os Fidalgos da 

Penha” procedeu à tradicional volta ao Bairro com a marcha infantil da Penha de França e em conjunto com 

o Sporting Clube da Penha; 

 

Dia 23: O Ginásio do Alto do Pina procedeu à tradicional volta ao Bairro, integrando a sua marcha Infantil “O 

Alto Pininhas”, com início na Rua Barão de Sabrosa e conclusão na Rua Morais Soares, em frente ao Polo da 

Junta de Freguesia da Penha de França. 

 

Julho  

Nada a assinalar.   
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3. ATIVIDADES ECONÓMICAS 
 

Licenciamentos 

No período a que se refere a presente informação escrita, deram entrada 69 processos LZ - Licenciamento 

Zero - referentes a ocupações do espaço público, junto aos estabelecimentos comerciais, na área da 

Freguesia, estando incluídos neste número, tanto renovações como processos novos. Mantiveram-se as 

ações de fiscalização para aferir se os indicadores colocados nas fachadas ou junto aos estabelecimentos 

comerciais possuem título válido, bem como para informar os interessados da obrigatoriedade de dar 

entrada de processos de licenciamento LZ para as ocupações que existam ilegalmente (e que possam ser 

alvo de legalização), junto dos serviços da Junta de Freguesia. 

 

No mesmo período temporal, que abrange o mês dos Santos Populares, deram entrada 13 processos POEP, 

referentes a ocupações temporárias do espaço público com esplanada de apoio e grelhadores, junto aos 

estabelecimentos de restauração. 

 

Mercado de Sapadores 

Durante o período em apreço, as 14 lojas permaneceram ocupadas e os 44 lugares disponíveis no parque de 

estacionamento estiveram igualmente todos ocupados, sendo, no entanto, de referir que se mantiveram 

desocupadas 2 bancas/lugares de peixe e 3 de hortícolas/fruta. Por outro lado, deu-se continuidade à 

promoção da recolha de óleos alimentares, que continua a poder ser efetuada, no Mercado, de terça-feira 

a sábado entre as 8h00 e as 14h00. 

 

Penha Empreende 

Durante o período vertente, o Penha Empreende reuniu com várias entidades para apresentar os projetos 

do Penha Empreende, de modo a acrescentar valor a ambas as partes envolvidas. Destas reuniões, importa 

reter a apresentação de negócios acompanhados pelo Penha Empreende ao ex-Shark Tank Tim Vieira e o 

encontro com a Associação Menos (https://www.menoshub.com). 

 

No período sob análise, o Penha Empreende assegurou um total de 18 atendimentos nas áreas do 

empreendedorismo startup, intraempreendedorismo e empreendedorismo social. Atualmente, o Penha 

Empreende acompanha regularmente cerca de 16 empreendedores, os quais têm recorrido essencialmente 

a consultoria na área do empreendedorismo, apresentação a possíveis investidores, elaboração de plano de 

negócios, ajuda no preenchimento de candidaturas (Portugal 2020 e IAPMEI) e a financiamentos. 
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4. BEM-ESTAR ANIMAL 
 

A Junta de Freguesia da Penha de França mantém o compromisso de, dentro das suas possibilidades e 

competências, garantir o bem-estar de todos os animais da Freguesia. Este é um trabalho contínuo cuja 

prossecução se impõe em função do bem-estar de todos os seres vivos da Freguesia. 

 

O Pelouro do Bem-Estar Animal tem sido exercido muito para além da esterilização de gatos e apoio a 

famílias carenciadas, uma vez que tem vindo a assumir o desafio de procurar soluções para as variadíssimas 

questões que se colocam no âmbito do bem-estar animal. Neste contexto, chama-se a atenção para os 

contactos estabelecidos com diversas entidades, os quais têm resultado em parcerias com associações, 

especialistas em comportamento animal, autoridades, etc., tendo em vista a satisfação dos interesses e das 

necessidades dos cidadãos e dos animais. 

 

Junho 

A 4 de junho, a Comissão Local para o Bem-Estar Animal da Freguesia da Penha de França reuniu com a 

Provedora do Município de Lisboa, Marisa Quaresma dos Reis, no sentido de apresentar a Comissão e 

conhecer a nova Provedora. 

 

A 6 de junho, a Animalife convocou para uma mesa redonda, autarquias, associações, voluntários e 

cuidadores da causa animal. Esta iniciativa, denominada por “Teoria da Mudança”, visava perceber as 

dificuldades destas entidades na causa animal no sentido de, em conjunto, encontrar soluções para os atuais 

problemas. 

 

A 16 de junho, foi realizada uma festa para assinalar a inauguração do Parque Canino da Parada, tendo a 

mesma decorrido entre as 11h00 e as 20h00 e contado com a presença de vários animais e cidadãos. 

 

A 18 de junho, realizou-se uma mesa redonda da Provedoria dos Animais de Lisboa subordinada ao tema 

“Animais na Pobreza utilizados na mendicidade”, a qual contou com um representante da Junta de Freguesia 

da Penha de França. 

 

A 21 de junho, teve lugar a final do Prémio Inovação da Valorpneu, na qual a Junta de Freguesia participou 

em conjunto com a Escola António Arroio. Apesar de os abrigos construídos com pneus não terem sido um 
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dos três projetos vencedores, a participação constituiu uma experiência bastante didática e divertida para 

os alunos. 

 

Ainda durante o mês de junho, arrancou a campanha contra o abandono animal promovida pela Junta de 

Freguesia, cujo desiderato é sensibilizar a população contra esta prática e alertar para o sofrimento dos 

animais. 

 

MEG 

 

Procedimento MEG 

Colónias intervencionadas 2 

Adoções 2 

CED Macho 0 

CED Fêmeas 3 

CED Total 3 

Recolhidos para adoção 9 (1 falecido, 1 em FAT) 

 

Bolsa Solidária Animal 

 

Bolsa Solidária Animal 

Colónias / Cuidadores Apoiados 5 

Alimentos doados em Kilos 90 

 

 

Julho  

A 8 de julho, a Junta de Freguesia da Penha de França, em parceria com a Associação Animais de Rua, 

promoveu uma aula de Yoga solidária, que decorreu na Alameda D. Afonso Henriques e teve como objetivo 

angariar bens para animais. 
 

A 9 de julho, esta autarquia, em conjunto com a Polícia de Segurança Pública e a veterinária municipal da 

Casa dos Animais de Lisboa, realizou visitas a duas residências, onde, alegadamente, existia descuido com 

os animais.  

 

A 29 de julho, a Associação Zoófila Portuguesa realizou no Espaço Multiusos uma assembleia geral para a 

eleição dos seus órgãos sociais, à qual afluíram cerca de 900 pessoas para exercer o seu direito de voto. 
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MEG 

 

Procedimento Valor 

Adoções - 

CED Macho - 

CED Fêmeas - 

Recolhidos para adoção - 

 

 

Bolsa Solidária Animal 

 

Bolsa Solidária Animal 

Colónias / Cuidadores Apoiados 3 

Alimentos doados em Kilos 40 

 

 

 

Registo Canídeos  

 

Meses 
N.º 

Registos 
N.º 

Licenças 
Eliminações 

Junho 15 36 1 

Julho 10 47 2 

Total 25 83 3 
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5. DESENVOLVIMENTO SOCIAL e SAÚDE 

 

Gabinete de Desenvolvimento Social 

A Junta de Freguesia da Penha de França disponibiliza atendimento social a residentes na Freguesia, com o 

objetivo de apoiar e/ou encaminhar para as respostas mais adequadas às suas necessidades, em articulação 

com as entidades parceiras.  

 

No período a que se refere a presente informação escrita, foram realizados 53 atendimentos sociais, dos 

quais 7 resultaram em apoio financeiro (pagamentos de faturas de água, luz, gás e renda), tendo os 

remanescentes sido encaminhados para a Mercearia Social, Loja Social e Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa (SCML). 

 

No mesmo hiato temporal, o Gabinete de Desenvolvimento Social realizou ainda as seguintes diligências: 

- 6 visitas domiciliárias conjuntas com os técnicos da SCML e Polícia de Segurança Pública (PSP); 

- 2 intervenções no âmbito da saúde pública; 

- 3 sinalizações de pessoas sem abrigo às equipas do Núcleo de Apoio aos Sem Abrigo da CML; 

- 1 sinalização e intervenção no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil; e  

- 2 sinalizações de idosos isolados. 

 

O apoio prestado pela Junta de Freguesia no período em causa incluiu ainda a articulação com os parceiros 

da Freguesia, que originou encaminhamentos para recursos/respostas existentes, nomeadamente da SCML, 

CML, PSP, Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA). 

 

Atendimento Jurídico  

O serviço gratuito de atendimento jurídico visa o encaminhamento para as vias de apoio e resolução 

adequada das situações reportadas e decorre na sede da Junta de Freguesia, às segundas-feiras, a partir das 

15H00, mediante marcação prévia. No período em questão, realizaram-se 31 atendimentos.  

 

Bolsa Solidária Animal 

A Bolsa Solidária Animal é uma resposta social para agregados familiares em situação de desvantagem social, 

que tem como objetivo proporcionar a essas famílias o acesso gratuito a produtos alimentares e cuidados 

veterinários para os seus animais. 



12 
 

No período abrangido pela presente informação escrita, foram apoiados 4 agregados familiares mediante a 

entrega de produtos alimentares. Por seu turno, através desta Bolsa, foi possível assegurar a realização de 

consultas veterinárias aos animais de 2 agregados familiares. 

 

Bolsa de Voluntariado Social 

A Bolsa de Voluntariado Social da Penha de França tem como missão principal promover o encontro entre a 

oferta e a procura de Voluntariado Social, sensibilizar os cidadãos para o Voluntariado, bem como divulgar 

projetos e oportunidades de voluntariado.  

 

A Junta de Freguesia da Penha de França encontra-se a preparar esta Bolsa, a qual permitirá, brevemente, 

iniciar a integração de voluntários em projetos sociais. 

 

Comissão Social de Freguesia da Penha de França 

No período a que se reporta esta informação escrita, e no âmbito da execução do plano apresentado para o 

ano de 2018, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

- Realizou-se a 2.ª edição da Caminhada Solidária, que teve como finalidade a promoção de estilos de vida 

saudáveis através da educação para a saúde; 

- Teve lugar o workshop Comida Saudável para Idosos “Comer bem todo o dia, não sabe o bem que lhe 

fazia….”, com a Chef Ana Canelas da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Esta iniciativa 

permitiu dar a conhecer aos idosos alguns tipos de refeições de confeção simples e com utilização reduzida 

do fogão e do forno, atentos os riscos que a sua utilização pode acarretar. De forma simplificada, foram 

transmitidos ensinamentos sobre a preparação de refeições simples e saudáveis, e em simultâneo procurou 

dar-se a conhecer alguns tipos de matérias-primas com benefícios para a saúde e pouco exploradas pelos 

idosos, como a quinoa, as lentilhas, aveia, entre outras; 

- Concretizou-se o Workshop sobre Calor Intenso, apresentado pela Proteção Civil nas instalações do Centro 

Social São João Evangelista e destinado, essencialmente, aos idosos, uma vez que a sua temática versou sobre 

as principais medidas de proteção contra o calor; 

- No Grupo da Comissão Especializada Sobre Casos em Evidência, constituído por técnicos da Junta de 

Freguesia, da SCML, agrupamentos de escolas da Freguesia, Casa Pia de Lisboa, Centro de Saúde, CPCJ e PSP, 

formalizou-se um plano de intervenção com um agregado familiar, tendo, nessa sequência, sido realizada 

uma reunião com o encarregado de educação e técnicos que acompanham o agregado para operacionalizar 

o plano estabelecido; 
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- Realizaram-se reuniões com o Instituto de Neuropsicologia de Lisboa, a fim de conhecer o Projeto Solidário 

Fénix NeuroAprendizagem [(Inteiramente gratuito para Escolas e Encarregados de Educação), que contempla 

a avaliação neuropsicológica e de personalidade, consulta de psicoterapia e habilitação neurocognitiva de 

crianças e jovens até aos 24 anos com problemáticas que comprometem a sua adaptação e sucesso escolar], 

bem como o Projeto FÉNIX Neuro Reabilitação – Sénior (projeto de referência na intervenção especializada 

em neuropsicologia, que visa assegurar a prestação de cuidados e tratamento efetivos e de qualidade a 

idosos vulneráveis, cuidadores e famílias); 

- No grupo de trabalho dos idosos, ficou acordado que a Junta de Freguesia juntamente com a Associação 

Protetora dos Diabéticos, seriam as entidades dinamizadoras do evento que assinala o Dia Mundial do Idoso, 

tendo sido definidas as atividades a realizar no evento, a data e o local do mesmo. Esta iniciativa terá também 

a participação da PSP, da Associação Mais Proximidade, Melhor Vida e da Comissão Social dos Olivais.  

 

Penha Liga 

No âmbito do projeto Penha Liga, foi criada uma caixa sinalizadora para que qualquer pessoa possa sinalizar 

idosos isolados. As caixas sinalizadoras encontram-se em diversos locais, designadamente em farmácias, 

Postos de Saúde, Centros de Dia, Centros Sociais e em entidades parceiras. 

 

No período em causa, foram realizadas 152 chamadas, das quais 103 foram atendidas. O tempo de duração 

média por chamada é de 15 minutos.  

 

O projeto continua a ter um impacto muito positivo na nossa Freguesia, porquanto, para muitos idosos, este 

é o único momento da semana em que lhes é possível falar com alguém. 

 

Grupo de Cantares da Junta de Freguesia da Penha de França (Coro Sénior) 

Os ensaios do Grupo de Cantares da Junta de Freguesia da Penha de França, constituído por 20 participantes, 

têm decorrido com uma periocidade semanal. Foi criado um portfólio de músicas do Grupo de Cantares, de 

forma a promover os ensaios e a criar um guião para as atuações.  

 

Prevê-se a primeira atuação pública, no dia 1 de outubro, na Praça Paiva Couceiro, inserida nas 

comemorações do Dia Mundial do Idoso. 
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Espaço Nova Atitude – Quinta do Lavrado 

No Espaço Nova Atitude (ENA), continua a funcionar o Gabinete do Desenvolvimento Social e os Serviços de 

Enfermagem. 

 

No mesmo espaço e durante o período vertente, decorreram as últimas duas sessões do Penha à Conversa 

em Dia e os ensaios do Grupo de Cantares da Junta de Freguesia da Penha de França, assim como a 

distribuição de bens alimentares através do POAPMC - Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 

Carenciadas da SCML. 

 

Loja Social ‘Projeto Troca Amiga’ 

No período a que se refere esta informação escrita, a Loja Social apoiou 26 agregados familiares da Freguesia 

com vários artigos de roupa de senhora, homem e criança, assim como acessórios, atoalhados e roupas de 

cama, tendo ainda sido realizadas 4 visitas domiciliárias que deram origem à atribuição de móveis (cama, 

estrado, colchão e cómoda) e loiças variadas.  

 

No mesmo período, foram recebidas várias doações de particulares, devendo, ainda, notar-se a presença da 

Loja Social num stand do Festival das Costas da Cidade. 

 

Mercearia Social da Penha 

A Mercearia Social da Penha, no período a que se reporta esta informação escrita, apoiou 93 agregados 

familiares, alcançando diretamente 272 pessoas.  

 

A Mercearia Social continua a recolher, diariamente, bens sem valor comercial nos Lidl’s de Xabregas e da 

Penha de França, bem como a receber os bens angariados pelo LIDL e os bens doados diretamente por 

particulares.  

 

Em junho, foram igualmente recebidos os bens alimentares doados pelos participantes na 2ª Edição da 

Caminhada Solidária. Nesse mês, teve ainda lugar um Encontro de Coros, com o Coro Mater Dei e o Coro 

Stella Vitae, com o objetivo de angariar bens alimentares não perecíveis para a Mercearia Social. Por seu 

turno, em julho, registou-se a presença da Mercearia Social num stand de divulgação do Projeto no Festival 

das Costas da Cidade. 
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Trabalho Comunitário 

No período em apreço, a Equipa de Lisboa de Trabalho Comunitário, da Direção-Geral de Reinserção e 

Serviços Prisionais, enviou 2 pedidos de prestação de trabalho comunitário para a Junta de Freguesia. Uma 

prestação do trabalho comunitário foi cumprida com sucesso; a outra encontra-se ainda a cumprir a medida 

aplicada. 

 

Transporte Solidário 

Durante o período abrangido pela presente informação escrita, registaram-se 249 marcações do Transporte 

Solidário, as quais visaram, sobretudo, deslocações para hospitais, clínicas de fisioterapia e centros de saúde. 

 

SAÚDE 

Posto Médico 

As obras para a instalação do Posto Médico, no ENA, iniciaram-se em julho, sendo que a sua conclusão se 

encontra prevista para setembro. 

 

Serviços de Enfermagem 

O Posto de Enfermagem continua a funcionar no Espaço Nova Atitude e tem como objetivo a prestação de 

cuidados específicos de saúde, proporcionando, desta forma, um aumento substancial da qualidade de vida 

dos fregueses. 

 

No período a que se refere esta informação escrita, o Posto de Enfermagem prestou cuidados a 103 

fregueses. 

 

As intervenções de cuidados específicos de enfermagem consistiram em: 

 Administrações de soluções injetáveis por via intramuscular mediante prescrição médica - 21; 

 Avaliação de tensão arterial - 63; 

 Avaliação de glicémia capilar - 54; 

 Colesterolémia capilar - 53; 

 Tratamentos de feridas traumáticas e cirúrgicas (soluções de continuidade) - 23. 
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6. DESPORTO 

 

No que tange à oferta desportiva que a Junta de Freguesia da Penha de França disponibiliza no Espaço 

Multiusos, importa referir, no período abrangido pela presente informação escrita, os 252 utentes inscritos, 

divididos pelas seguintes modalidades: 

- Zumba – 18;  

- Aeróbica – 15;  

- Ginástica de Manutenção – 47;  

- Chi Kung 45; 

- Karaté (doju ryu) – 20;  

- Karate (Shotokan) – 12;  

- Krav Maga – 19;  

- Yoga – 15;  

- Tai-Chi – 5;  

- Danças orientais - 6;  

- Danças Criativas – 12;  

- Pilates – 38. 

 

A interrupção da época desportiva ocorreu no dia 29 de junho. 

 

IV Olisipíadas – Jogos da Cidade de Lisboa 

No âmbito das Olisipíadas – programa dinamizado pela Câmara Municipal de Lisboa em parceria com a Junta 

de Freguesia –, estiveram inscritos 80 atletas nas seguintes modalidades: 

- Andebol – 10; 

- Futebol – 42; 

- Karate – 6; e 

- Basquetebol – 22. 

 

Nos dias 2 e 3 de junho, decorreram as Finais nas instalações do INATEL. 
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Ultimate Frisbee 

No que tange às atividades de disco, a Junta de Freguesia da Penha de França participou no evento de Frisbee 

que se realizou, no dia 29 de julho, no Campo do Operário Futebol Clube de Lisboa, e que contou com a 

participação dos elementos da seleção nacional de Ultimate Frisbee e, bem assim, com residentes na 

Freguesia e outros interessados. 

 

Programa Desporto na Rua 

No dia 16 de junho, no âmbito da iniciativa Penha a Mexer, teve lugar na Praça Paiva Couceiro um evento de 

Artes Marciais na Rua, que incluiu demonstrações de Judo, Shotokan e Wrestling. 

 

No dia 30 de junho, realizou-se, na Praça Paiva Couceiro, uma aula de Zumba e outra de Tai-chi, nas quais 

estiveram presentes 30 pessoas com idades compreendidas entre os 16 e os 50 anos. 

 

Basquetebol 

Em junho, e ao abrigo de uma parceria estabelecida com o Clube Maria Pia, decorreu o Programa de 

Desenvolvimento do Basquetebol, que, nesta fase, abrange a CAF da Escola Victor Palla e a CAF da Actor Vale, 

e decorreu, com a participação de 40 crianças, todos os dias da semana entre as 17h45 e as 18h45. 

 

Futebol 

No dia 16 de junho, realizou-se, no Polidesportivo da Quinta do Lavrado, um convívio de futebol para atletas 

nascidos entre 2005 e 2007, com o objetivo de proporcionar um excelente convívio entre diversas crianças 

da nossa Freguesia e aumentar ainda mais a prática desportiva, dentro de um ambiente saudável e cordial 

entre todos os envolvidos.  
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7.GESTÃO TERRITORIAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

No espaço público da Freguesia são desenvolvidos diariamente trabalhos de manutenção de calçadas, 

pilaretes, sinalização vertical e horizontal. Pode-se verificar no “Anexo Espaço Público”, que integra a 

presente informação escrita, os arruamentos intervencionados no período sob análise.  

 

Parque Canino da Parada 

No âmbito do POP Penha, foi construído e inaugurado um parque canino correspondendo ao desejo de 

muitos donos de cães da Freguesia. 

 

O parque contempla quatro equipamentos (túnel, ponte, balancé e escalada) que proporcionam a prática 

de exercício físico aos canídeos. Papeleira, dispensador de sacos para dejetos caninos, bebedouro, placa 

informativa e vedação também constituem parte integrante do parque.  

 

Posto Médico 

Procedeu-se ao acompanhamento da intervenção que visa a instalação do Posto Médico no ENA. 

 

Espaços de Jogos e Recreio (EJR) 

A gestão dos EJR inclui a manutenção e fiscalização. No âmbito da manutenção, foram intervencionados os 

seguintes parques: 

Parque infantil António Sardinha: 

- Reparação de vedação; 

- Colocação de cardins; 

- Colocação de baloiço. 

Parque infantil jardim Bulhão Pato: 

-   Colocação de oito placas de pavimento. 

Street Workout: 

-  Reparação de pavimento in situ; 

-  Colocação de painel informativo; 

-  Substituição do elemento horizontal; 

-  Repintura do equipamento. 
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Reparações Escolas 

Substituição de vidro na porta do CAF da Escola Patrício Prazeres. 

 

Sinalização Vertical 

Procedeu-se à recolocação de 5 sinais verticais, podendo a lista dos arruamentos ser consultada no “Anexo 

Espaço Público” desta informação escrita. 

 

Mobiliário urbano 

Pintura de três bancos no jardim da Parada Alto de São João; 

Reparação de banco na Rua Madre Deus; 

Recolocação de cadeira, na zona de merendas, junto ao parque infantil da Avenida General Roçadas; 

Recolocação de equipamento para depósito de dejetos caninos na Rua Sabino de Sousa. 

 

Espaços Verdes – jardins e arvoredo 

Todos os espaços verdes estão a ser mantidos através de um contrato de manutenção. A lista de espaços 

verdes consta do “Anexo Espaço Público” da presente informação escrita. Essa manutenção de espaços 

verdes inclui, designadamente, a sacha e monda de canteiros, a poda de arbustos, o corte de relvados e de 

sebes, a verificação e otimização dos sistemas de rega (com adaptação dos mesmos às condições atmosférica 

e com reparação e/ou substituição de aspersores e bicos), bem como a limpeza através da remoção de 

resíduos resultantes da manutenção e de lixos. 

 

No período a que se reporta a presente informação escrita, o arvoredo também foi intervencionado, 

nomeadamente com corte de ramos e pernadas secas, tendo-se procedido à identificação de arvoredo com 

necessidade de intervenção de manutenção, poda, arejamento e levantamento de copa. Neste âmbito, 

instou-se a CML a proceder à avaliação do estado fitossanitário de algumas áreas da Freguesia. 

 

Ainda durante o mesmo hiato temporal, iniciou-se a preparação da requalificação do espaço ajardinado da 

Praça Paiva Couceiro. 
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Desmatações 

As ervas, canas e lixos em áreas expectantes constituem uma grande preocupação para a Junta de Freguesia. 

Nesse sentido, no período sobre o qual incide esta informação escrita, promoveu-se o início de trabalhos de 

desmatação nos seguintes terrenos: 

- Talude do Convento Santos-o-Novo; 

- Miradouro da Parada Alto de São João; 

- Quinta do Lavrado (desmatação de terrenos na praça do estaleiro). 

 

Relativamente aos terrenos cuja responsabilidade de manutenção pertence à CML, a Junta de Freguesia 

estabeleceu contactos regulares para que a intervenções fossem executadas com a maior brevidade 

possível. No seguimento desses contactos, a edilidade antecipou as desmatações previstas para a Freguesia, 

tendo dado início aos trabalhos durante o período a que se reporta esta informação escrita.  

 

Ocorrências na plataforma GOPI para CML 

- Candeeiros apagados – 6; 

- Buracos e abatimentos na faixa de rodagem – 7; 

- Caleiras danificadas – 1; 

- Papeleiras ausentes ou danificadas – 5; 

- Pragas e doenças – 6; 

- Diversas – 19; 

- Viaturas abandonadas – 5; e 

- Higiene Urbana – 45. 

 

IPENHA 

No período a que se refere esta informação escrita, a plataforma IPENHA recebeu um total de 93 ocorrências 

relativas ao espaço público, 52 responsabilidade da CML e 41 da responsabilidade da Junta de Freguesia. 

 

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Durante o período em apreço, foram realizadas intervenções no parque informático ao nível de hardware 

(com atualizações e reaproveitamento de equipamento existente) e de software que incrementa a sua 

operacionalidade e gestão, com amplo recurso a aplicações de código aberto (open source). 
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Foi melhorada a aplicação open source de helpdesk que permite o registo de ocorrências do parque 

informático e de telecomunicações, proporcionando uma monitorização automática dos equipamentos. 

 

No período em causa, continuou-se a implementação que visa a normalização e automatização de perfis de 

utilização, que permitirá a utilização por qualquer colaborador do seu perfil em vários computadores do 

parque informático, exponenciando, assim, a flexibilidade do trabalho e a segurança de dados. 

 

Após a finalização da implementação da nova infraestrutura de servidores e de aproveitamento dos 

servidores atuais para tarefas secundárias, promoveram-se diversas melhorias e funcionalidades adicionais 

para todos os colaboradores, rentabilizando a infraestrutura montada e melhorando a produtividade 

individual e coletiva, bem como a segurança de dados. 

 

Ao nível do software, prosseguiu-se com o trabalho de levantamento de requisitos e de implementação, 

bem como de realização de testes, de diversas soluções de software ao nível de ERP. Foi preparada a 

implementação e formação de utilizadores dos serviços de faturação com início em agosto e setembro, 

mormente nas secretarias, nas atividades económicas e nas atividades promovidas no Espaço Multiusos. 

Regista-se ainda que o melhoramento da solução adotada para a Mercearia Social e que funcionará também 

na Loja Social. 

 

A solução implementada na faturação permitirá um acréscimo de informação e melhoria no seu tratamento 

em diversos serviços da Junta de Freguesia, nomeadamente nas atividades económicas e CAF, com reflexos 

internos e externos no serviço prestado. 

 

Durante o período sob análise, além de ter sido acompanhada a utilização do software de gestão de 

ocorrências em espaço público – IPENHA, manteve-se o levantamento de necessidades e a implementação 

de aplicações específicas para cada serviço, com continuação dos desenvolvimentos atuais e 

desenvolvimentos de raiz ou aproveitamento do software existente para funcionalidades novas noutros 

serviços que levem à desmaterialização de processos, bem como a continuação do levantamento de 

processos, com prioridade para aqueles que tenham envolvimento externo. 
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8. CIDADANIA  
 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

Deu-se início à fase de revisão e atualização das normas de funcionamento do Orçamento Participativo a ser 

implementado em 2019.  

 

POP Escolas 

O POP Escolas - Programa de Orçamento Participativo Escolar da Junta de Freguesia da Penha de França 

iniciou a sua 3ª edição em janeiro de 2018, com o intuito de promover a participação cívica e a educação 

para a cidadania. Durante os meses de junho e julho, deu-se início à preparação das propostas de execução 

dos projetos vencedores, de acordo com as normas em vigor. Conforme previsto no n.º 3.5. da alínea D. das 

Normas de Funcionamento do Programa de Orçamento Participativo da Freguesia da Penha de França, “os 

três projetos vencedores serão implementados preferencialmente durante o ano letivo seguinte ao que diz 

respeito a edição do POP Escolas, conforme estipulado no artigo 6.º do Regulamento do POP”, pelo que se 

prevê que estes projetos vencedores sejam concretizados durante o ano letivo 2018/2019. 

 

POP Penha 

A 3ª edição do POP Penha - Programa de Orçamento Participativo da Junta de Freguesia da Penha de França 

teve início a 15 de janeiro, com a disponibilização da nova plataforma online do POP – www.pop-penha.pt. 

Tendo sido concluída a fase de votação, estão a ser elaborados os projetos de execução para serem 

implementados no âmbito da execução do Orçamento da Freguesia da Penha de França para 2019.  

 

No período a que se reporta a presente informação escrita, foi executado o projeto vencedor de 2016 para 

a construção de um parque canino, concretizando-se, assim, todos os projetos vencedores da primeira 

edição do POP. No que tange à segunda edição, procedeu-se à renovação do mobiliário do refeitório do 

Centro Social e Paroquial da Penha de França, projeto vencedor da edição de 2017.  
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9. EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E CULTURA 

9.1. EDUCAÇÃO 
Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) /Componente de Apoio à Família (CAF) 

A Junta de Freguesia da Penha de França, no exercício de competência delegada, é a entidade executora das 

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF - jardim-de-infância) e da Componente de Apoio à Família 

(CAF – 1.º ciclo), que se realizam nos quatro estabelecimentos de ensino público da Freguesia, 

nomeadamente Arquiteto Victor Palla, Professor Oliveira Marques, Patrício Prazeres e Actor Vale. 

 

No período em apreço, estiveram inscritos nas quatro AAAF/CAF os alunos indicados no seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o período abrangido pela presente informação escrita, foram realizadas atividades lúdico-

pedagógicas e desportivas com a finalidade de enriquecer os tempos correspondentes ao final das aulas, 

bem como o tempo das férias de verão. Dessas atividades, destacam-se o passeio de fim de ano ao Nature 

Camp (com piscina, equitação, corridas de karts, tiro ao alvo), a frequência de parques infantis, as atividades 

aquáticas, os ateliers de culinária, entre outros.  

 

Na interrupção letiva de 25 a 29 de junho 2018 estiveram inscritas 129 crianças, e na do mês de julho 

registaram-se 136 crianças, distribuídas da seguinte forma pelas AAAF/CAF: 

Estabelecimento Férias Junho Férias Julho 

EB 1 c/ JI Prof. Oliveira 
Marques 

1.º C 26 29 

JI 18 19 

EB 1 c/ JI Actor Vale 
1.º C 28 31 

JI 10 12 

EB 1 Patrício Prazeres 10 13 

EB 1 Victor Palla 37 32 

TOTAL 129 136 
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Transporte Escolar Alfacinhas 

O Transporte Escolar Alfacinhas, serviço da CML assegurado em parceria com as Juntas de Freguesia (que 

decorre durante o ano letivo, interrompendo-se durante as pausas letivas), incluiu a EB 1 Actor Vale e a EB 

1 Arq. Victor Palla. No período a que se refere esta informação escrita, estiveram inscritos 85 alunos da EB 1 

Actor Vale e 28 alunos da EB 1 Arq. Victor Palla. Este serviço foi prestado até 23 de junho de 2018. 

 

Atividades de Enriquecimento Curricular 

A Junta de Freguesia da Penha de França, no exercício de competência delegada, é a Entidade Promotora e 

Executora das AEC em todas as escolas básicas da sua área territorial, a saber: Agrupamento de Escolas Nuno 

Gonçalves – na EB1 Arquiteto Victor Palla; Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres – na EB1 Patrício 

Prazeres e na EB1 Professor Oliveira Marques; e Agrupamento de Escolas das Olaias – na EB1 Escola Actor 

Vale. 

 

As áreas curriculares disponibilizadas no ano letivo 2017/2018, distribuíram-se pela Música, atividade física 

e desportiva, e oficina de artes (incluindo Expressão Plástica, Expressão Dramática e Dança). Estas atividades 

pedagógicas abrangeram cerca de 570 crianças e foram ministradas por 30 professores, cuja supervisão, por 

sua vez, esteve a cargo de 3 coordenadores. Na tabela infra, apresenta-se o registo do número de alunos 

inscritos em AEC em comparação com o número de alunos inscrito por estabelecimento escolar.  

 

 

Além dos programas anuais estabelecidos para cada uma das disciplinas, promoveu-se a realização, no 

decurso do mês de junho, de algumas atividades comuns às quatro escolas, nomeadamente a comemoração 

do dia da criança – a 1 de junho – com atividades lúdico-desportivas ao ar livre e, ainda, o festejo do 

encerramento do ano letivo – nos dias 21 e 22 de junho.  

 

 

Escolas: 
N.º de crianças inscritas 

por Estabelecimento 
Escolar 

N.º de crianças inscritas 
em AEC 

Percentagem de 
alunos inscritos em 

AEC 

EB1 Arq. Victor Palla 259 236 91% 

EB1 Actor Vale 225 175 78% 

EB1 P. Oliveira Marques 101 90 89% 

EB1 Patrício Prazeres 72 60 83% 
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Em função das áreas desenvolvidas em cada escola foram concebidas e apresentadas as seguintes atividades 

no período vertente: 

- Na escola EB1 Actor Vale, realizou-se um "Teatro de Fantoches" nos dias 7 e 8 de junho, aberto aos 

encarregados de educação; 

- Na escola EB1 Arq. Victor Palla, teve lugar, no dia o 8 de junho, o evento NUNOGYM. Os alunos do 4.º ano 

deslocaram-se à sede do Agrupamento Nuno Gonçalves para participar na atividade de encerramento das 

atividades ligadas à atividade física e desportiva; e, entre 9 e 15 de junho, realizaram-se ensaios para a 

gravação do videoclip “VP Forever”, com os alunos do 4.º ano; 

- A escola EB1 Professor Oliveira Marques participou, no dia 14 de junho, com a sua turma do 4.º ano de 

escolaridade, no torneio de Futsal que envolveu todas as turmas de 4.º ano das escolas básicas do 

Agrupamento Patrício Prazeres. 

 

Após o encerramento do ano letivo (a 22 de junho) e durante o mês de julho, iniciou-se o processo de 

preparação do próximo ano letivo 2018-2019, culminando a 31 de julho com a entrega na DGEstE dos 

protocolos estabelecidos entre a Freguesia e as entidades parceiras: o Agrupamento de Escolas Nuno 

Gonçalves em parceria com o Lisboa Ginásio Clube; o Agrupamento de Escolas das Olaias; e o Agrupamento 

de Escolas Patrício Prazeres.   

 

Centro de Estudos EmPenha-te 

Os serviços do Centro de Estudos EmPenha-te consubstanciam-se na frequência, por parte dos alunos 

participantes, de sessões facilitadoras de aprendizagens em disciplinas integrantes do currículo escolar, 

tendo em vista a melhoria dos resultados escolares obtidos. A equipa é constituída por 1 coordenador 

pedagógico e 3 professores. As aulas duram uma hora e têm periodicidade semanal. Podem inscrever-se 

alunos que residam ou estudem na Freguesia, com prioridade para os primeiros. Este serviço terminou a 23 

de junho e contou com 16 turmas e um total de 106 inscrições nas diferentes áreas temáticas, conforme 

tabela descritiva: 
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Dia da Criança 

Dando cumprimento às Opções do Plano para 2018, assinalou-se o Dia Mundial da Criança com a organização 

de atividades lúdicas na Praça Paiva Couceiro abertas a todas as crianças da Freguesia e para a população 

escolar das escolas públicas do 1.º ciclo e Jardim de Infância da Freguesia.  

 

De forma a assinalar esta efeméride e com o objetivo de abranger o maior número de crianças, no dia 1 de 

junho, foram distribuídas sacolas a todas as crianças das escolas públicas da Freguesia, do 1.º Ciclo e Jardim 

de Infância, num total de 820. No dia 2 de junho, realizaram-se atividades, com a animação assegurada por 

mimos na Praça Paiva Couceiro. As crianças puderam fazer pinturas faciais, brincar nos insufláveis, participar 

em jogos tradicionais e assistir à modelagem de balões. No período da tarde do dia 2 de junho, a escola de 

dança da Freguesia, MDance, através dos seus alunos mais jovens, fez uma apresentação de diversos estilos 

de dança.  

 

Parque Escolar 

No âmbito das competências de gestão, conservação e manutenção dos recintos escolares, a Junta de 

Freguesia da Penha de França manteve o apoio a todas as escolas públicas da Freguesia, Jardim de Infância 

e 1.º Ciclo. 

 

Apoio a iniciativas escolares  

No período a que se refere a presente informação escrita, e na sequência das solicitações aduzidas pelos 

agrupamentos de escolas ou pelas coordenações dos estabelecimentos de ensino, foram concedidos apoios 

no âmbito do transporte para passeios e eventos, através do aluguer de autocarros nos seguintes casos: 

- Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres (1.º Ciclo) e Escola Básica Prof. Oliveira Marques (alunos do 4.º 

ano) para visita final de ano ao Tempo de Aventura no Cadaval no dia 21 de junho;   

- Escola Básica Victor Palla para visita final de ano ao Jardim Zoológico no dia 22 de junho;  

- Escola Básica Actor Vale para visita final de ano ao Badoca Park no dia 20 de junho; 

- Jardim de Infância da EB Actor Vale para uma visita ao Jardim Zoológico no dia 20 de junho; e  

- Jardim de Infância da EB Actor Vale para uma visita à Gulbenkian no dia 22 de junho. 

EPAL – Corrente pela Água 

No âmbito da iniciativa EPAL – Corrente pela Água - decorrente da comemoração dos seus 150 anos (que 

tem uma missão de sensibilização e partilha de boas práticas para o uso eficiente da água, junto da 

comunidade educativa da cidade de Lisboa), importa salientar o envolvimento das escolas da Freguesia da 

Penha de França. 
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Este projeto tem como principal objetivo a educação para a alteração dos modos de consumo da água e uma 

mudança de comportamentos para um uso eficiente da água com vista à adoção de medidas de combate ao 

desperdício. Venceram o concurso duas Escolas da Freguesia, a EB1 Arq. Victor Palla e a Casa Pia de Lisboa. 

 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens- Lisboa Centro - técnico cooptado 

As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) são instituições oficiais não judiciárias com autonomia 

funcional que visam promover os direitos da criança e do jovem, e prevenir ou pôr termo as situações 

suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral, de acordo 

com o artigo 12.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP), aprovada pela Lei n.º 147/99, 

de 1 de setembro, com as alterações constantes da Lei n.º 142/15, de 8 de setembro.  

A CPCJ funciona em duas modalidades, alargada e restrita.  

À Comissão, na sua modalidade alargada, compete desenvolver ações de promoção dos direitos e de 

prevenção das situações de perigo para a criança e jovem, de acordo com o artigo 18.º da LPCJP. À 

modalidade restrita compete intervir nas situações em que uma criança ou jovem está em perigo (artigo 21.º 

da LPCJP). Os técnicos da comissão alargada são os técnicos que farão parte da restrita, quer por cooptação, 

nomeação de acordo com a lei.  

Considera-se que a criança ou o jovem está em perigo quando se encontra numa das seguintes situações:  

- Está abandonada ou vive entregue a si própria;  

- Sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos sexuais;  

- Não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal;  

- Está aos cuidados de terceiros, durante período de tempo em que se observou o estabelecimento com 

estes de forte relação de vinculação e em simultâneo com o não exercício pelos pais das suas funções 

parentais;  

- É obrigada a atividade ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, dignidade e situação pessoal 

ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento;  

- Está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança ou o 

seu equilíbrio emocional;  

- Assume comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos que afetem gravemente a sua saúde, 

segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem que os pais, o representante legal ou quem tenha 

a guarda de facto se lhes oponham de modo adequado a remover essa situação.  
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Neste sentido, para fazer face ao elevado número de processos desta comissão, que abrange nove freguesias 

da cidade de lisboa, a Junta de Freguesia decidiu apoiar a CPCJ Lisboa - Centro, cooptando uma técnica, duas 

vezes por semana, a qual iniciou a sua atividade, no dia 22 de novembro de 2017, na modalidade restrita, 

enquanto gestora de processos. 

 

No período a que se refere esta informação escrita, a técnica da Junta de Freguesia acompanhou 34 

Processos de Promoção e Proteção da área de intervenção da CPCJ Lisboa- Centro.   

Problemática sinalizada PPP'S 

A criança esta abandonada ou entregue a si própria) 2 

 Ausência temporária de suporte familiar ou outro 2 

Crianças e jovens não acompanhados 1 

A Criança/Jovem assume comportamentos que afeta o seu bem-estar e desenvolvimento sem que 
os pais se oponham de forma adequada 2 

Comportamentos graves antissociais ou/e de indisciplina 1 

Consumo de Bebidas Alcoólicas 1 

Exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança 5 

 Violência Doméstica 12 

Mau Trato Físico 1 

Negligência 4 

Prático de facto qualificado pela lei penal como crime para crianças com idade inferior a 12 anos 2 

Absentismo Escolar 1 

Total de PPP ativos 34 

Programas Verão Penha  

Os programas Verão Penha Infância e Jovem decorreram entre 16 de julho e 10 de agosto em dois turnos de 

duas semanas por cada turno. O programa de atividades incluiu atividades diferentes nos períodos da manhã 

e da tarde. Este ano, dando continuidade ao caráter lúdico e pedagógico dos programas para crianças e 

jovens, além das viagens às praias de Carcavelos e de São João da Caparica, foi possível visitar e andar a 

cavalo no 4.º Esquadrão da GNR na Calçada da Ajuda, frequentar a piscina de Arroios, participar em 

atividades nos parques da Serafina, Quinta das Conchas, Alvito, Marechal Carmona em Cascais, visitar o 

Museu do Dinheiro, visitar o MAAT, fazer tiro com arco através do Clube ARCO no Monsanto e um peddy 

paper no parque ecológico do Monsanto. No último dia do turno, para além de um Carnaval de Verão, 

participaram em atividades no Fun Park da Praia de São João, onde puderam fazer arborismo, escalada e 

brincar nos insufláveis. Nestes programas participaram 279 crianças e jovens nos dois turnos, sendo 209 do 

Verão Penha Infância e 70 do Verão Penha Jovem.  
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9.2. JUVENTUDE 

Ludobiblioteca - Espaço Penha Jovem 

A Ludobiblioteca é um projeto da Junta de Freguesia da Penha de França, pensado especialmente para a 

animação educativa dos tempos livres de jovens do 5.º, 6.º e 7.º anos de escolaridade da Freguesia, 

consubstanciando-se num ambiente educativo descontraído, confortável e seguro, que procura estimular as 

competências emocionais e sociais dos jovens, convidando à criatividade, à liberdade de expressão e ao 

convívio saudável entre todos os intervenientes. 

 

Em junho de 2018, estiveram inscritos 41 participantes, incluindo dois jovens com Necessidades Educativas 

Especiais de carácter permanente - Perturbação do Espetro do Autismo.  

 

Durante esse mês, deu-se continuidade às atividades na Ludobiblioteca com oficinas de artes plásticas, 

teatro, fotografia e cinema, sendo que, nas férias letivas de junho, estiveram inscritos 25 participantes, que 

usufruíram de atividades desportivas, artes plásticas, jogos de tabuleiro e rotas dos miradouros da Penha de 

França. 

 

9.3. CULTURA 

Concerto da Orquestra Ligeira Juvenil  

Realizou-se o concerto anual da Orquestra Ligeira Juvenil do CED Casa Pia no dia 3 de junho, às 17h00, na 

Praça Paiva Couceiro. 

 

Ballroom Dance Summer Training Camp da Escola MDance 

A MDANCE Academy organizou, com o apoio da Junta de Freguesia da Penha de França, um Training Camp, 

ou seja, um estágio com vários dançarinos e professores de Danças de Salão, no Salão da Igreja da Penha de 

França. O Training Camp realizou-se, no mês de julho, nos dias 25, 26 e 27, das 18h00 às 23h00, e nos dias 

28 e 29, das 10h00 às 21h00. No dia 29 de julho, teve lugar uma sessão aberta à comunidade de simulação 

de campeonato de dança de salão.  

 

Os Mistérios da Penha – Percursos Pedestres pela Freguesia 

No âmbito da valorização do património da Penha de França, cooperou-se com a Associação “O Barracão” 

com vista ao desenvolvimento de um ciclo de percursos, os “Mistérios da Penha de França”, por meio do 
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qual se pode conhecer a história do bairro. Os percursos decorreram nos últimos sábados dos meses abril, 

maio, junho e julho. O ciclo de percursos terminou no dia 29 de julho. 

 

Teatro Imediato 

O Grupo de Teatro Imediato realizou, com o apoio da Junta de Freguesia da Penha de França, uma sessão 

aberta de Teatro Playback, no dia 31 de julho, às 21h00, no Clube Musical União. 
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10. MARCA, COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 
 

Revista Penha 

Foram publicados mais dois números da revista Penha, a publicação mensal da Junta de Freguesia, que, em 

28 páginas, dá destaque à sociedade civil e parceiros, ao comércio local e às atividades institucionais, 

contando, ainda, com um espaço dedicado à comunicação da Assembleia de Freguesia. 

 

Seguem os destaques neste período: 

- Junho – Marchas do Alto do Pina e da Penha de França, arraial dos escuteiros, renovação do Lusitano da 

Penha de França, entrevista a Rui Banha, responsável pela residência do ISCTE no Convento de Santos-o-

Novo, Dia da Criança, concerto da Orquestra Ligeira Juvenil do CED D. Maria Pia da Casa Pia de Lisboa, Escola 

Profissional de Hotelaria e Turismo, vencedores POP Penha;  

- Julho – Campanha contra o abandono animal, inauguração do parque canino, atuação da marcha infantil 

da Penha de França, Volta ao Bairro das marchas da freguesia, procissão em honra de N.S. da Penha de 

França, Caminhada Solidária. 

 

Vitrinas e cartazes 

No período abrangido pela presente informação escrita, manteve-se a atualização regular – 

maioritariamente semanal – das vitrinas da Junta de Freguesia espalhadas por todo o território da autarquia. 

Nos sete mupis existentes foram colocados novos pósteres relativos a uma campanha de prevenção do 

abandono animal. 

 

Dinamização do sítio na internet, Facebook, Instagram e canal de YouTube 

No mesmo sentido da comunicação com os fregueses, continuou a aposta no sítio na internet da Freguesia, 

assim como nas redes sociais Facebook, um canal privilegiado de proximidade entre os cidadãos e as 

instituições, e Instagram, baseado nas imagens e fotografias da Penha.  

 

Deu-se igualmente continuidade à atualização regular do novo canal de YouTube da Junta de Freguesia da 

Penha de França, apostando no vídeo como forma de divulgação da Freguesia e das suas atividades.  

 

Newsletter 

Manteve-se a produção de uma newsletter semanal com as notícias mais relevantes dos sete dias passados 

ou dos mais importantes factos a anunciar. 
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11. PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA 
 
Junho  

Dia 12: Reunião no Serviço Municipal de Proteção Civil, subordinada ao plano de atividades das unidades 

locais de proteção civil; 

 

Dias 16, 23 e 30: 8.º Curso "Planeamento Local de Emergência para Agentes Locais de Proteção Civil das 

Juntas de Freguesia”.  

 

Julho 

Dia 02: Participação nas Comemorações do 151.º Aniversário da Polícia de Segurança Pública; 

 

Dias 7 e 14: 8.º Curso "Planeamento Local de Emergência para Agentes Locais de Proteção Civil das Juntas 

de Freguesia”. 
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12. ANEXO PROPOSTAS DO EXECUTIVO 

 

 

 

Ata n.º Data Propost
a n.º 

Descrição Obs. 

19 18/06/2018 20 Aquisição de Serviços de Auditoria Externa consistentes na 
Certificação Legal de Contas do Exercício de 2018 

Aprovado 

  21 Nomeação de Auditor Externo para a Revisão e Certificação das 
Contas referentes a 2018 

Aprovado 

  22 Alterações ao Regulamento Geral de Taxas Preços e Outras 
Receitas da Junta de Freguesia – Tabelas de Taxas e de Preços 

Aprovado 

  - 5ª Alteração ao Orçamento e 3ª Modificação ao Plano Plurianual 
de Investimentos 

- 

20 25/06/2018 - Informação - 

21 16/07/2018 23 Adjudicação de Serviços de Auditoria Externa consistentes na 
Certificação Legal de Contas do Exercício de 2018 

Aprovado 

  24 Apoio Financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Beato e da Penha de França 

Aprovado 

  25 Homologação da Lista de Ordenação Final Aprovado 

  26 Acordo Coletivo de Empregador Público entre a Freguesia da 
Penha de França e o STML – Sindicato dos Trabalhadores do 
Município de Lisboa 

Aprovado 

  - 6ª Alteração ao Orçamento e 4ª Modificação ao Plano Plurianual 
de Investimentos 

- 

22 30/07/2018 - Informação - 
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13. ANEXO HIGIENE URBANA  
 

Quadro 1 – Varredura  
 

Nome do Cantão Descrição de ruas que envolve 
N.º de 

Passagens 

Cristóvão Falcão  
R. Coronel Luna, de Oliveira; R. Cristóvão Falcão; R. Ferreira do Amaral; 

Rua Luís Monteiro; R. de Stª. Rita Vaz. 21 

Alto do Pina 
R. Sabino Sousa; R. 4 de Agosto (parte); R. António Luís Inácio; R. Melo 

Gouveia (parte); R. do Sol a Chelas. 20 

Qtª do Lavrado 
R. António Gonçalves; Av. Marechal Gomes da Costa; R. José Inácio de 

Andrade. 24 

Qtª da Curraleira Av. Marechal Gomes da Costa; R. Santos Simões; Bairro Horizonte. 9 

Barão Sabrosa 
R. Barão Sabrosa; R. Melo Gouveia (parte); R. dos Baldaques (parte); R. 

4 de Agosto (parte); Alameda D. Afonso Henriques (parte). 28 

Oliveira Ramos 
R. Oliveira Ramos; R. dos Baldaques (parte); R. Actor Vale; Alameda D. 

Afonso Henriques (parte). 18 

Morais Soares I R. Morais Soares da Praça Paiva Couceiro à Praça do Chile lado ímpar 50 

Morais Soares II 
R. Morais Soares da R. do Sol a Chelas à Praça do Chile lado par; Largo 

Mendonça e Costa; R. Edith Cavell. 50 

Paiva Couceiro 
Praça Paiva Couceiro; R. Morais Soares (da Parada até à Praça P. 

Couceiro) 52 

Afonso III Parada do Alto de S. João; Av. Afonso III até à rua David Lopes 19 

Domingos Jardo 
R. Domingos Jardo; R. Fuas Roupinho; R. Paio Peres Correia; Av. Afonso 

III (do Cemitério Israelita até à R. Cruzado Osberno, inclusive.) 24 

Estrada de Chelas 
R. do Forte de Stª. Apolónia; R. Nelson de Barros; R. José Sobral Cid; 

Estrada de Chelas; Travessa da Amorosa. 18 

Cruz de Pedra 
Av. Mouzinho de Albuquerque (da escola P. Prazeres até à Cruz da 

Pedra) R. Cruz da Pedra; R. da Madre Deus; Beco da Horta das Canas. 20 

Infante D. Henrique Av. Infante D. Henrique (parte) 9 

Calçada das Lajes 

Calçada das Lajes; Praça Ernesto Roma; Trv. Alto do Varejão; Largo das 

Comendadeiras (parte); Largo de Santos-o-novo; R. da Escola P. 

Prazeres 16 

Alto Do Varejão 
R. Joseph Piel; R. Lopes; R. David Lopes (parte); R. Adolfo Coelho 

(parte); Azinhaga Alto do Varejão; Caminho Alto do Varejão (parte). 19 

Bairro Lopes 
R. Sousa Viterbo; R. David Lopes (parte); R. Braamcamp Freire; R. Adolfo 

Coelho (parte); Av. Afonso III (de R. David Lopes até Cemitério Israelita). 26 

Mouzinho de Albuquerque I 
Av. Mouzinho de Albuquerque da Praça P. Couceiro até à Rotunda; Pr. 

Aires de Ornelas; Pr. João Azevedo Coutinho 27 
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Mouzinho de Albuquerque II Av. Mouzinho de Albuquerque da Rotunda até à escola P. Prazeres 11 

Vale Escuro Av. Coronel Eduardo Galhardo; R. Themudo Barata 20 

Francisco Pedro Curado 
R. Francisco Pedro Curado; R. Eduardo Costa; R. Celestino da Costa 

(parte); R. Castelo B. Saraiva (parte). 20 

Castelo Branco Saraiva 
Vila Cândida; R. Castelo B. Saraiva (parte); R. Frei Manuel do Cenáculo; 

Torres do Alto da Eira; R. Particular até à creche. 16 

Barrilaro Ruas R. Barrilaro Ruas e patamares dos prédios da CML 16 

General Roçadas I 
Av. General Roçadas de R. Mestre Ant. Martins até às Finanças; R. 

Celestino da Costa Parte. 31 

General Roçadas II 
Av. General Roçadas das Finanças até Mercado de Sapadores incluindo 

parque de estacionamento. 17 

Teixeira Pinto 
Av. Gen. Roçadas da R. Mestre Ant. Martins até Pr. P. Couceiro; R. 

Lacerda e Almeida (parte); R. Artur Paiva; R. Teixeira Pinto. 37 

Travessa do Calado 

R. Martins Sarmento (parte); R. Nery Delgado; R. Visconde de 

Juromenha; R Padre sena Freitas; Trv. Do Calado; R. Cesário Verde 

(parte); R. Carlos Ribeiro. 17 

Cesário Verde 
R. Cesário Verde (parte); R. Estácio da Veiga; R. Conde de Monsaraz; R. 

Mestre António Martins; R: Martins Sarmento (parte) 15 

Lacerda e Almeida 
R. Dr. Lacerda e Almeida; R. Neves Ferreira; Calçada Poço dos Mouros 

(até Sebastião S. Lima); R. Jacinto Nunes; R. Carrilho Videira (parte). 25 

Sebastião Saraiva Lima 
Largo Alferes Duarte; R. Carrilho Videira (parte); Calçada Poço dos 

Mouros (parte); R. Heróis de Quionga (parte). 18 

Penha de França 

R. da Penha de França (da Escola Luísa de Gusmão até ao Largo da 

Penha de França Inclusive); Praça Aniceto do Rosário; R. Marques da 

Silva; R. Heróis de Quionga (parte). 22 

António Sardinha R. da Penha de França da Pr. Ant. Sardinha até R. de Sapadores 26 

Bairro Lamosa 

R. do Triangulo Vermelho; R. Enfermeiras da Grande Guerra; R. José 

Augusto Vieira; R. Feio Terenas; R. António Maria Batista; R: Borges 

Grainha. 13 

Gualdim Pais R. Gualdim Pais e Beco das Canas. 9 
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Quadro 2 – Corte de Ervas 
 

Nome do Circuito Descrição de ruas que envolve 
N.º de 

Passagens 

Cristóvão Falcão  
R. Coronel Luna, de Oliveira; R. Cristóvão Falcão; R. Ferreira do Amaral; Rua Luís 

Monteiro; R. de Stª. Rita Vaz. 
Parte 

Alto do Pina 
R. Sabino Sousa; R. 4 de Agosto (parte); R. António Luís Inácio; R. Melo Gouveia (parte); 

R. do Sol a Chelas. 
Parte 

Qtª do Lavrado R. António Gonçalves; Av. Marechal Gomes da Costa; R. José Inácio de Andrade. 1 

Qtª da Curraleira Av. Marechal Gomes da Costa; R. Santos Simões; Bairro Horizonte. 1 

Barão Sabrosa 
R. Barão Sabrosa; R. Melo Gouveia (parte); R. dos Baldaques (parte); R. 4 de Agosto 

(parte); Alameda D. Afonso Henriques (parte). 
1 

Oliveira Ramos 
R. Oliveira Ramos; R. dos Baldaques (parte); R. Actor Vale; Alameda D. Afonso Henriques 

(parte). 
2 

Morais Soares I R. Morais Soares da Praça Paiva Couceiro à Praça do Chile lado impar 1 

Morais Soares II 
R. Morais Soares da R. do Sol a Chelas à Praça do Chile lado par; Largo Mendonça e Costa; 

R. Edith Cavell. 
1 

Paiva Couceiro Praça Paiva Couceiro; R. Morais Soares (da Parada até à Praça P. Couceiro) 1 

Afonso III Parada do Alto de S. João; Av. Afonso III até à rua David Lopes 1 

Domingos Jardo 
R. Domingos Jardo; R. Fuas Roupinho; R. Paio Peres Correia; Av. Afonso III (do Cemitério 

Israelita até à R. Cruzado Osberno, inclusive.) 
1 

Estrada de Chelas 
R. do Forte de Stª. Apolónia; R. Nelson de Barros; R. José Sobral Cid; Estrada de Chelas; 

Travessa da Amorosa. 
1 

Cruz de Pedra 
Av. Mouzinho de Albuquerque (da escola P. Prazeres até à Cruz da Pedra) R. Cruz da 

Pedra; R. da Madre Deus; Beco da Horta das Canas. 
1 

Infante D. Henrique Av. Infante D. Henrique (parte) 1 

Calçada das Lajes 
Calçada das Lajes; Praça Ernesto Roma; Trv. Alto do Varejão; Largo das Comendadeiras 

(parte); Largo de Santos-o-novo; R. da Escola P. Prazeres 
1 

Alto Do Varejão 
R. Joseph Piel; R. Lopes; R. David Lopes (parte); R. Adolfo Coelho (parte); Azinhaga Alto 

do Varejão; Caminho Alto do Varejão (parte). 
1 

Bairro Lopes 
R. Sousa Viterbo; R. David Lopes (parte); R. Braamcamp Freire; R. Adolfo Coelho (parte); 

Av. Afonso III (de R. David Lopes até Cemitério Israelita). 
1 

Mouzinho de Albuquerque I 
Av. Mouzinho de Albuquerque da Praça P. Couceiro até à Rotunda; Pr. Aires de Ornelas; 

Pr. João Azevedo Coutinho 
1 

Mouzinho de Albuquerque II Av. Mouzinho de Albuquerque da Rotunda até à escola P. Prazeres 1 

Vale Escuro Av. Coronel Eduardo Galhardo; R. Themudo Barata 1 

Francisco Pedro Curado 
R. Francisco Pedro Curado; R. Eduardo Costa; R. Celestino da Costa (parte); R. Castelo B. 

Saraiva (parte). 
1 

Castelo Branco Saraiva 
Vila Cândida; R. Castelo B. Saraiva (parte); R. Frei Manuel do Cenáculo; Torres do Alto da 

Eira; R. Particular até à creche. 
2 

Barrilaro Ruas R. Barrilaro Ruas e patamares dos prédios da CML 1 

General Roçadas I 
Av. General Roçadas de R. Mestre Ant. Martins até às Finanças; R. Celestino da Costa 

Parte. 
0 
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General Roçadas II 
Av. General Roçadas das Finanças até Mercado de Sapadores incluindo parque de 

estacionamento. 
0 

Teixeira Pinto 
Av. Gen. Roçadas da R. Mestre Ant. Martins até Pr. P. Couceiro; R. Lacerda e Almeida 

(parte); R. Artur Paiva; R. Teixeira Pinto. 
2 

Travessa do Calado 
R. Martins Sarmento (parte); R. Nery Delgado; R. Visconde de Juromenha; R Padre sena 

Freitas; Trv. Do Calado; R. Cesário Verde (parte); R. Carlos Ribeiro. 
2 

Cesário Verde 
R. Cesário Verde (parte); R. Estácio da Veiga; R. Conde de Monsaraz; R. Mestre António 

Martins; R: Martins Sarmento (parte) 
1 

Lacerda e Almeida 
R. Dr. Lacerda e Almeida; R. Neves Ferreira; Calçada Poço dos Mouros (até Sebastião S. 

Lima); R. Jacinto Nunes; R. Carrilho Videira (parte). 
1 

Sebastião Saraiva Lima 
Largo Alferes Duarte; R. Carrilho Videira (parte); Calçada Poço dos Mouros (parte); R. 

Heróis de Quionga (parte). 
1 

Penha de França 
R. da Penha de França (da Escola Luísa de Gusmão até ao Largo da Penha de França 

Inclusive); Praça Aniceto do Rosário; R. Marques da Silva; R. Heróis de Quionga (parte). 
1 

António Sardinha R. da Penha de França da Pr. Ant. Sardinha até R. de Sapadores 1 

Bairro Lamosa 
R. do Triangulo Vermelho; R. Enfermeiras da Grande Guerra; R. José Augusto Vieira; R. 

Feio Terenas; R. António Maria Batista; R: Borges Grainha. 
1 

Gualdim Pais R. Gualdim Pais e Beco das Canas. 1 
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Quadro 3 – Circuito Motocão 

 

Circuito Manhã 

Segunda a Sábado 

Av. Coronel Eduardo Galhardo 

Jardim Luís Ferreira 

Morais Soares 

Rua Actor Vale – Escola 

Parada Alto S. João – P. de estacionamento 

Rua Joseph Piel 

 

Circuitos Tarde: 

Circuito A - Segunda, Quarta, Sexta 

Sebastião Saraiva Lima 

Heróis de Quionga 

Poço dos Mouros 

Jacinto Nunes 

Rua Carrilho Videira 

Praça Paiva couceiro 

Rua Oliveira Ramos 

Largo Mendonça e Costa 

Av. General Roçadas 

Bairro Cesário Verde 

Rua da Penha de França 

Rua Augusto José Vieira 

Rua Feio Terenas 

Rua António Maria Batista 

Rua Triangulo Vermelho 

Rua Enfermeiras da Grande Guerra 

Av. General Roçadas 

Rua Castelo Branco Saraiva 

Frei Manuel do Cenáculo 

Francisco Pedro Curado 
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Quinta do Lavrado 

Circuito B - Terça, Quinta, Sábado 

Mouzinho de Albuquerque 

Rua Barão de Sabrosa 

Rua Ferreira do Amaral 

Rua Coronel Luna de Oliveira 

Rua Luís Monteiro 

Rua António Luís Inácio 

Rua Sabino de Sousa 

Rua 4 de Agosto 

Rua Melo Gouveia 

Rua Lopes 

Rua Sousa Viterbo 

Rua Braamcamp Freire 

Av. Afonso III 

Rua Domingos Jardo 

Rua Fuas Roupinho 

Rua do Cruzado Osberno 

Rua Forte de Santa Apolónia 

Estrada de Chelas 

Rua Nelson de Barros 

Rua José sobral Cid 

Rua da Madre deus 

Calçada da Cruz de Pedra 

Calçada das Lajes 

Rua do Alto do Varejão 

Rua Henrique Barrilaro Ruas 
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Quadro 4 – Circuito de limpeza de dispensadores caninos 

 

Praceta Carlos Ribeiro (Logradouro) 

Av. General Roçadas (Parque Infantil) 

Parada do Alto de S. João (P. de estacionamento) 

Praça António Sardinha (Parque Infantil) 

Av. Mouzinho de Albuquerque n.º 31 

Rua Actor Vale n.º 14 

Rua Coronel Ferreira do Amaral n.º 9 

Rua Sabino de Sousa cz com Rua Melo Gouveia 

Rua Nelson de Barros cz com Rua José Sobral Cid 

Av. Afonso III n.º 23 (junto ao jardim) 

Rua Luís Monteiro (dentro do jardim Bulhão Pato) 

Mercado de Sapadores (junto ao Jardim) 
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14. ANEXO ESPAÇO PÚBLICO 
 
Calçadas, abatimentos (manutenção) 

- Largo Marques de Nisa 2,46 m2; 

- Largo Mendonça e Costa 1,78 m2; 

- Praça Paiva Couceiro 3,89 m2; 

- Rua 4 de Agosto 1,25 m2; 

- Rua Actor Vale 4,52 m2; 

- Rua António Maria Baptista 0,53 m2; 

- Rua Carrilho Videira 5 m2; 

- Rua Conde Monsaraz 0,98 m2; 

- Rua Cristóvão Falcão 0,49 m2; 

- Rua da Madre de Deus 0,56 m2; 

- Rua da Penha de França 1,26 m2; 

- Rua das Enfermeiras de Grande Guerra 0,98 m2; 

- Rua do Forte de Santa Apolónia 3,56 m2; 

- Rua Dom Fuas Roupinho 2,41 m2; 

- Rua dos Baldaques 6,53 m2; 

- Rua Dr. Oliveira Ramos 3,14 m2; 

- Rua Heliodoro Salgado 1,32 m2; 

- Rua Heróis de Quionga 1,55 m2; 

- Rua Jacinto Nunes 2,08 m2; 

- Rua Martins Sarmento 2,16 m2; 

- Rua Mestre António Martins 4,56 m2; 

- Rua Nelson de Barros 0,86 m2; 

- Rua Neves Ferreira 2,65 m2; e 

- Rua Sebastião Saraiva Lima 0,86 m2. 

 

Total de 55,38 m2        
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Reparação e/ou colocação de lancil 

- Largo Mendonça e Costa 1 ml. 

 

Total de 1 ml                            

 

Sinais verticais (recolocação/colocação) 

- Avenida Afonso III – 1; 

- Largo Mendonça e Costa – 2; 

- Praça Paiva Couceiro – 1; 

- Rua Sebastião Saraiva Lima – 1. 

 

Total de 5 sinais                 

 

Pilaretes (colocação e reposição) 

- Avenida Marechal Francisco da Costa Gomes – 4; 

- Largo da Penha de França – 3; 

- Largo do Marques de Nisa – 3; 

- Praça Paiva Couceiro – 8; 

- Rua Actor Vale - 2; 

- Rua da Madre de Deus – 4; 

- Rua Feio Terrenas – 1; 

- Rua Frei Manuel do Cenáculo – 2; 

- Rua Jacinto Nunes – 1; 

- Rua Martins Sarmento – 1; 

- Rua Nelson de Barros – 2; 

- Rua Teixeira Pinto – 4; 

-Rua Neves Ferreira – 3. 

 

Total de 38 pilaretes    

 

Pilaretes Amovíveis: 

- Avenida Marechal Francisco da Costa Gomes – 3; 

- Avenida Coronel Eduardo Galhardo – 1. 



43 
 

 

Diversos trabalhos 

- Recolocação de banco no jardim; 

- Recolocação de equipamento de deposito de dejetos caninos na Rua Sabino de Sousa. 

 

Ocorrências enviadas para a CML: 

Candeeiros 

- Avenida General Roçadas – 1 oco; 

- Rua Artur de Paiva – 1 oco; 

- Rua Estácio da Veiga – 1 oco; 

- Rua Gualdim Pais – 1 oco; 

- Rua Marques de Silva – 1 oco; 

- Rua Matilde Rosa Araújo – 1 oco. 

 

Buracos ou abatimentos na faixa de rodagem 

- Avenida General Roçadas – 1 oco; 

- Avenida Mouzinho de Albuquerque – 2 oco; 

- Praça Dr. Ernesto Roma – 1 oco; 

- Rua António Luís Inácio – 1 oco; 

- Rua Frei Manuel do cenáculo – 1 oco; 

- Rua General Themudo Barata – 1 oco. 

 

Caleiras danificadas 

- Praça António Sardinha – 1 oco. 

 

Papeleiras 

- Avenida General Roçadas – 1 oco; 

- Calçada das Lajes – 1 oco; 

- Praça Paiva Couceiro – 1 oco; 

- Rua do Cruzado Osberno – 2 oco.  
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Desratização 

- Rua do Sol a Chelas – 1 oco; 

- Rua Joseph Piel – 1 oco; 

- Rua Paio Peres Correia – 1 oco; 

- Rua Sousa Viterbo – 1 oco. 

 

Desbaratização 

- Praça Paiva Couceiro – 1 oco; 

- Rua Dom Fuas Roupinho – 1 oco. 

 

Contentor para resíduos urbanos 

- Calçada das Lajes – 1 oco; 

- Rua do Barão de Monte Pedral – 1 oco; 

- Rua Heróis de Quionga – 1 oco; 

- Rua Martins Sarmento – 1 oco; 

- Rua Sousa Viterbo – 1 oco. 

 

Higiene Urbana (ecopontos, monstros) 

- Ato Varejão – 1 oco; 

- Avenida Mouzinho de Albuquerque – 1 oco; 

- Estrada de Chelas – 4 oco; 

- Jardim Bulhão Pato – 1 oco; 

- Jardim Luís Ferreira – 1 oco; 

- Parada do Alto de São João – 2 oco; 

- Praça António Sardinha – 1 oco; 

- Rua Adolfo Coelho – 2 oco; 

- Rua Alto Eira – 3 oco; 

- Rua António Luís Inácio – 1 oco; 

- Rua Augusto José Vieira – 1 oco; 

- Rua da Penha de França – 1 oco; 

- Rua das Enfermeiras da Grande Guerra – 1 oco; 
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- Rua Davis Lopes – 1 oco; 

- Rua de Baixo – 1 oco; 

- Rua Dom Fuas Roupinho – 1 oco; 

- Rua Engenheiro Santos Simões – 1 oco; 

- Rua Francisco Pedro Curado – 1 oco; 

- Rua Frei Manuel do Cenáculo – 1 oco; 

- Rua Henrique Barrilaro Ruas – 1 oco; 

- Rua Lopes – 2 oco; 

- Rua Luís Monteiro – 1 oco; 

- Rua Marques de Silva – 1 oco; 

- Rua Martins Sarmento – 2 oco; 

- Rua Mestre António Martins – 1 oco; 

- Rua Morais Soares – 1 oco; 

- Rua Particular à rua Castelo Branco Saraiva – 3 oco; 

- Rua Particular à Rua Sebastião Saraiva Lima – 1 oco; 

- Rua Professor Celestino da Costa – 2 oco; 

- Rua Sabino de Sousa – 2 oco; 

- Rua Sebastião Saraiva Lima – 1 oco; 

- Terreno em frente a Igreja São Francisco Assis – 2 oco. 

 

Ocorrências diversas 

- Avenida Coronel Eduardo Galhardo esgoto; 

- Avenida General Roçadas reparação de calçada (obra EDP); 

- Avenida Mouzinho de Albuquerque paragem; 

- Rotunda Vale de Chelas sinal vertical; 

- Rua Barão Sabrosa esgoto; 

- Rua Braamcamp Freire habitação; 

- Rua Carvalho Araújo tampa de esgoto; 

- Rua da Penha de França limpeza do terreno; 

- Rua da Penha de França reparação de calçada (obra EDP); 

- Rua do Cruzado Osberno abatimento na via publica; 

- Rua Dr. Lacerda e Almeida limpeza dos ecopontos; 
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- Rua Dr. Lacerda e Almeida reparação de calçada (obra CME); 

- Rua Jacinto Nunes reparação de calçada (obra EPAL); 

- Rua Lopes fiscalização; 

- Rua Luís Monteiro limpeza do terreno; 

- Rua Martins Sarmento tampa de esgoto; 

- Rua Mestre António Martins capacete de água; 

- Rua Sabino de Sousa rotura de água na via publica; 

- Travessa do Calado reparação de calçada (obra EPAL). 

 

Viaturas abandonadas ou estacionamento abusivo 

- Avenida General Roçadas (parque de estacionamento); 

- Rua de Cima – 2 oco; 

- Rua Neves Ferreira; 

- Vila Gadanho. 

 

Jardins e espaços verdes 

Foi efetuada a manutenção e assistência técnica dos espaços ajardinados contemplados no contrato de 

manutenção, a saber: 

- Praça Paiva Couceiro; 

- Praça António Sardinha; 

- Mercado de Sapadores; 

- Avenida Afonso III (três espaços); 

- Calçada das Lajes; 

- Rua do Cruzado Osberno; 

- Rua Paio Peres Correia; 

- Rua Francisco Pedro Curado (Prédios EPUL); 

- Rua Francisco Pedro Curado (Traseiras do parque infantil); 

- Rua Eduardo Costa (jardim); 

- Rua Eduardo Costa (talude); 

- Parque de estacionamento da Rua Particular; 

- Jardim Bulhão Pato; 

- Alto Varejão; 
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- Avenida Mouzinho de Albuquerque (escadas); 

- Avenida Mouzinho de Albuquerque (parque infantil); 

- Avenida Mouzinho de Albuquerque (entre blocos); 

- Rotunda tratado de Lisboa; 

- Espaço das laranjeiras; 

- Rua Cristóvão Falcão (lateral escola António Arroio); 

- Avenida Marechal Francisco da Costa Gomes (taludes); 

- Rotunda Vale de Chelas; 

- Rua António Gonçalves; 

- Forte de Santa Apolónia; 

- Jardim da Rua Gualdim Pais; 

- Praceta Carlos Ribeiro; 

- Parada do Alto de São João; 

- Rua Henrique Barrilaro Ruas. 

 

Reparação/manutenção de sistema de rega: 

- Praça Paiva Couceiro; 

- Rua Henrique Barrilaro Ruas; 

- Rua do Cruzado Osberno; 

- Avenida Afonso III; 

- Mercado de Sapadores. 

 

Desmatação e limpeza de terrenos: 

- Talude junto ao convento Santos-o-Novo; 

- Miradouro da Parada do Alto de São João; 

- Quinta do Lavrado (desmatação de terrenos na praça do estaleiro). 

 
 
Trabalhos realizados nas escolas: 

- Escola Patrício Prazeres: Substituição de um vidro (CAF). 
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Manutenção e reparação de mobiliário urbano: 

- Parada do Alto de São João – pintura de mobiliário urbano; 

- Rua da Madre de Deus - reparação de banco. 

 

Poda das árvores: 

- Rua Henrique Barrilaro Ruas – duas árvores; 

- Rua Joseph Piel – três árvores; 

- Avenida Coronel Eduardo Galhardo – quatro árvores; 

- Rua Engenheiro Santos Simões – oito árvores; 

- Avenida Afonso III – uma árvore. 

 

Espaços de Jogos e Recreio 

- Praça António Sardinha: reparação do gradeamento; 

- Praça António Sardinha: colocação de cardins e baloiço novo; 

- Jardim Bulhão Pato: colocação de oito placas no pavimento. 

- Street Workout: reparação do pavimento; 

- Street Workout: colocação de um painel informativo; 

- Street Workout: substituição de elemento horizontal; 

- Street Workout: Repintura do equipamento. 

 
Desentupimento/reparação de bebedouro: 

- Jardim Bulhão Pato; 

- Rua Francisco Pedro Curado; 

- Praça Paiva Couceiro. 

 

Diversos trabalhos: 

- Fixação de lona no Espaço Multiusos; 

- Avenida Afonso III, recolocação de placa do centro de saúde. 

 

Aplicação IPENHA: 

No período compreendido entre os dias 1 de junho e 31 de julho, deram entrada 93 ocorrências: 

- 52 ocorrências encaminhadas para CML – dos quais 20 foram resolvidas; 

- 41 ocorrências de responsabilidade da Junta de Freguesia – dos quais 40 foram resolvidas. 


