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1. AMBIENTE URBANO
HIGIENE URBANA
Varredura
A varredura efetua-se de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 17h30, e aos sábados, das 07h00 às 14h00.
No período a que se refere a presente informação escrita, foram efetuadas 902 passagens nos vários
cantões discriminados no “Anexo Limpeza Urbana”, mensalmente distribuídas da seguinte forma:
 Março: 455 passagens em cantões; e
 Abril: 447 passagens em cantões.
A varredura está a ser realizada, todos os dias, em 13 cantões:
 Teixeira Pinto;
 Barão Sabrosa;
 Dom Domingo Jardo;
 Bairro Lopes;
 Quinta do Lavrado;
 Praça António Sardinha;
 Penha de França;
 Praça Paiva Couceiro;
 Morais Soares I;
 Morais Soares II;
 General Roçadas I;
 Afonso III; e
 Cruz da Pedra.
Lavagem
Durante o período em apreço, realizaram-se 17 lavagens de ruas na Freguesia, as quais se encontram
elencadas no “Anexo Limpeza Urbana”.
O número de lavagens mensal foi o seguinte:
 Março: 6 lavagens; e
 Abril: 11 lavagens.
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As lavagens efetuam-se de segunda a sexta, no período das 07h00 às 17h30, e aos sábados das 07h00 às
14h00 e, em período noturno, das 23h00 às 06h00.
Limpeza e lavagem de recantos e túneis


Túnel da Rua Barão de Sabrosa;



Túnel da Rua Morais Soares com Largo Alferes Francisco Duarte (2x);



Túnel e jardim da Rua Carlos Ribeiro;



Túnel do Largo Alferes Francisco Duarte com Praça Paiva Couceiro (3x); e



Túnel da Rua do Cruzado Osberno.

Circuito de limpeza e manutenção de sarjetas e sumidouros
Os seguintes circuitos de limpeza efetuam-se de segunda a sábado das 08h00 as 16h30:
 Circuito Paiva Couceiro;
 Circuito General Roçadas I;
 Circuito General Roçadas II;
 Circuito Teixeira Pinto; e
 Circuito Mouzinho de Albuquerque I.
Os circuitos de sarjetas e sumidouros são iguais aos cantões de varredura (a divisão pelas ruas consta do
“Anexo Limpeza Urbana”).
Circuito de deservagem
Durante o período vertente, foram realizados 26 circuitos de deservagem na Freguesia (a divisão pelas
ruas está descrita no “Anexo Limpeza Urbana”).
Os circuitos de deservagem estão divididos pela seguinte periodicidade:
 Março: 15 circuitos concluídos; e
 Abril: 11 circuitos concluídos.
Os circuitos de deservagem efetuam-se de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 16h30, e aos sábados, das
07h00 às 14h00. Além dos circuitos de deservagem, foi reforçado o corte de ervas nos seguintes
arruamentos:
 Rua Carvalho Araújo;
 Rua Barão de Sabrosa;
 Rua Sabino de Sousa;
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 Rua Melo Gouveia; e
 Rua Quatro de Agosto.
Operações especiais de limpeza
No período a que se reporta esta informação escrita, foram efetuadas várias operações especiais de
limpeza que consistem na intervenção das equipas da higiene urbana fora da programação mensal. Estes
trabalhos consistem na desmatação, lavagem, deservagem, limpeza e remoção de todos os lixos
existentes nas áreas determinadas e, no período vertente, foram executados nos seguintes locais:
 Escola Básica Actor Vale; e
 Escola Básica Professor Oliveira Marques.
Motocão
Os circuitos do motocão efetuam-se de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 16h30. (A divisão pelas ruas
consta do “Anexo Limpeza Urbana”.) Todos os circuitos foram efetuados durante o período a que se
refere esta informação escrita.
Circuito de limpeza dos dispensadores caninos
O circuito de limpeza dos dispensadores caninos é efetuado 2 vezes por semana entre as 08h00 e as
16h30. (A listagem dos dispensadores caninos encontra-se indicada no “Anexo Limpeza Urbana”.)
Aplicação GOPI ‘Na minha rua LX’
Deram entrada na aplicação GOPI, através da plataforma ‘Na Minha Rua’, 19 ocorrências, das quais 8
foram prontamente resolvidas e 3 encontram-se em fase de resolução. Do total de ocorrências
registadas na aplicação, 8 foram reencaminhadas para a CML. Foram criadas na mesma plataforma, 27
ocorrências relacionadas com a higiene urbana, cuja competência é da CML.
Tipificação e locais de ocorrências criadas no portal “Na Minha Rua LX” no âmbito da Higiene Urbana
Papeleiras
 Rua Gualdim Pais – 1 oco; e
 Largo do Marquês de Nisa – 1 oco.
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Pragas
Desratização
 Avenida Mouzinho de Albuquerque – 1 oco.
 Rua Barão Sabrosa – 1 oco;
 Rua Lopes – 1 oco;
 Rua Luís Monteiro – 1 oco;
 Rua Francisco Pedro Curado – 1 oco;
 Avenida Coronel Eduardo Galhardo – 1 oco; e
 Rua Joseph Piel – 1 oco.
Desbaratização
 Rua Baixo Horizonte– 1 oco;
 Praça Paiva Couceiro – 1 oco; e
 Rua Barão Sabrosa – 1 oco.
Pedidos de contentor para resíduos urbanos
 Avenida General Roçadas – 1 oco;
 Rua da Penha de França 1 oco;
 Quinta do Lavrado – 1 oco; e
 Avenida Afonso III – 2 oco.
Entulhos, objetos volumosos, resíduos de jardim ou perigosos abandonados na via pública
 Rua Matilde Rosa Araújo – 1 oco;
 Rua Luís Monteiro – 1 oco;
 Rua Particular à Rua Sebastião Saraiva Lima – 1 oco;
 Avenida Mouzinho de Albuquerque – 1 oco; e
 Alto do Varejão – 1 oco.
Reclamações no âmbito da recolha diária de resíduos sólidos urbanos
 Rua Morais Soares – 5 oco.
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2. ASSOCIATIVISMO
No período respeitante à presente informação escrita, foram prestados diversos apoios logísticos no
seguimento de pedidos dirigidos à Junta de Freguesia, a saber:
Mês

Marco

Abril

Dia
Todos os
sábados

Entidade
Sporting Clube da
Penha

9

AARLX

16

Sporting Clube da
Penha

25

CML

Apoio
Cedência de
espaço
Cedência de
espaço
Apoio (Painéis
para
Exposição)
Divulgação

Observações
Ginásio
Espaço Multiusos - sala de
formação
Aniversário Marcha do clube
Corrida da Liberdade-25 abril
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3. ATIVIDADES ECONÓMICAS
Licenciamentos
No período sob análise, deram entrada 66 processos LZ - Licenciamento Zero - referentes a ocupações
do espaço público, junto aos estabelecimentos comerciais, estando incluídos neste número, tanto
renovações como processos novos.
Decorrem ações de fiscalização diariamente para aferir se os indicadores colocados nas fachadas ou
junto aos estabelecimentos comerciais possuem título válido, bem como para informar os fregueses de
que deverão dar entrada a processos de licenciamento LZ para as ocupações que existam ilegalmente (e
que possam ser alvo de legalização), junto dos serviços da Junta.
Mercado de Sapadores
Durante o período em apreço, as 14 lojas mantiveram-se ocupadas e os 44 lugares no parque de
estacionamento estiveram igualmente ocupados. Mantêm-se desocupadas 2 bancas/lugares de peixe e
3 de hortícolas/fruta, mantendo-se no Mercado a recolha de óleos alimentares, que pode ser efetuada
de terça a sábado entre as 08h00 e as 14h00.
Penha Empreende
No período sob análise, o Penha Empreende reuniu com as várias entidades para apresentar os projetos
do Penha Empreende de modo a acrescentar valor a ambas as partes envolvidas. Destas reuniões
destacam-se:


Incubadora Demium Startups.

No período vertente, o Penha Empreende fez um total de 17 atendimentos nas áreas do
empreendedorismo startup, intraempreendedorismo e empreendedorismo social. Atualmente, o Penha
Empreende acompanha regularmente cerca de 11 empreendedores. Estes empreendedores têm
recorrido essencialmente a consultoria na área do empreendedorismo, apresentação a possíveis
investidores, elaboração de plano de negócios e ajuda no preenchimento de candidaturas (Portugal
2020, SI2E e/ou Acredita Portugal) 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.
Março
Bolsa Solidária Animal
Bolsa Solidária Animal
Colónias / Cuidadores Apoiados
Alimentos doados em Kilos

7
90

Atuação MEG
Procedimento
Quantidade
Colónias intervencionadas
5
Adoções
11
CED Macho
13
CED Fêmeas
9
CED Total
22
Recolhidos para adoção
2
Alimentos doados
40 kg

Abril
Bolsa Solidária Animal
Bolsa Solidária Animal
Colónias / Cuidadores Apoiados 9
Alimentos doados em Kilos
120
Atuação MEG
Procedimento
Quantidade
Colónias intervencionadas
7
Adoções
4
CED Macho
9
CED Fêmeas
12
CED Total
21
Recolhidos para adoção
4
Alimentos doados
32 kg
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5. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAÚDE
O Gabinete de Desenvolvimento Social e Saúde da Junta de Freguesia da Penha de França desenvolve
um conjunto de respostas tendentes à resolução das diferentes problemáticas que afetam as famílias da
Freguesia, numa perspetiva multidimensional, interinstitucional e de articulação.
Neste sentido, o Pelouro do Desenvolvimento Social e Saúde dispõe das seguintes respostas:


Atendimento social à população residente na freguesia;



FES – O Fundo de Emergência Social de Lisboa é uma prioridade do Município de Lisboa, que
define especificamente a manutenção e o desenvolvimento do Fundo de Emergência Social,
designadamente na vertente de apoio às famílias através das freguesias. Trata-se de um apoio de
natureza excecional e temporário a atribuir a agregados familiares carenciados em situação de
emergência habitacional grave e/ou situação de carência económica emergente, que residam na
freguesia da Penha de França e que sejam acompanhadas pelos serviços de atendimento social;



Penha Repara - Apoios à melhoria das habitações das famílias que sejam acompanhadas pelos
serviços de atendimento social, mediante a realização de e pequenas reparações;



Loja Social – Apoio às Famílias acompanhadas pelos serviços de atendimento social da junta de
freguesia, assim como encaminhamentos da SCML e outras instituições, mediante a atribuição de
roupa, acessórios, móveis e outros;



Mercearia Social – Apoio às Famílias acompanhadas pelos serviços de atendimento social da
junta de freguesia, assim como encaminhamentos da SCML e outras instituições, mediante a
atribuição de géneros alimentares;



Transporte Solidário – Transporte de pessoas com mobilidade reduzida acompanhadas ou
identificadas pelos serviços de atendimento social;



Cabeleireiro Social – Apoio às Famílias acompanhadas pelos serviços de atendimento social,
mediante a realização de serviços de Cabeleireiro;



Penha Liga – Realização de chamadas telefónicas a idosos isolados sinalizados;



Projeto Companhia – realização de visitas domiciliárias a idosos sinalizados que se encontrem em
situação de maior isolamento, maior desfavorecimento social e com dificuldades motoras;



Trabalho Comunitário – Integração de utentes nos nossos serviços pedidos pela Equipa de Lisboa
de Trabalho Comunitário, da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais;
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NLI9 – Núcleo Locais de Inserção 9 – Representação na gestão processual dos percursos de
inserção dos beneficiários de RSI (Rendimento Social de Inserção) da Freguesia da Penha de
França;



Grupo de Cantares Sénior – Grupo de cantares de seniores da freguesia, que visa combater o
isolamento social e promover o convívio social e cultural;



Atividades de carácter lúdico e recreativo, dirigidas à população mais idosa da Freguesia;



Rede Social de Lisboa – Instrumento de planeamento e de organização das respostas sociais.

O apoio prestado pela Junta de Freguesia inclui ainda a articulação com os parceiros da Freguesia, o que
resulta em encaminhamentos para recursos/respostas existentes, nomeadamente da SCML, CML, PSP,
NPISA - Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo. O Gabinete de Desenvolvimento Social
funciona nas instalações Espaço Nova Atitude na Quinta do Lavrado e presta atendimento social, às
quartas-feiras, no período da manhã (das 10h00 às 13h00).
Atendimentos Sociais
A Junta de Freguesia da Penha de França disponibiliza um serviço de atendimento social aos fregueses,
orientando e apoiando socialmente indivíduos e famílias em situação de carência ou disfunção,
mobilizando recursos próprios ou de parceiros, encaminhando para programas, equipamentos e serviços
com o objetivo de atenuar as dificuldades dos agregados familiares que, no atual contexto
socioeconómico, não dispõem dos meios necessários para suprir as suas necessidades mais emergentes.
Os atendimentos sociais são realizados por uma assistente social e mediante a apresentação dos
documentos requeridos para formalização de processo e avaliação.
No período em análise, foram realizados 40 atendimentos, dos quais 8 foram apoiados financeiramente
(pagamentos de faturas de água, luz, gás e renda). Outras famílias foram apoiadas diretamente na
Mercearia Social, Loja Social e/ou encaminhados para a SCML. Efetuaram-se ainda 5 sinalizações de
idosos isolados, sendo efetuados 3 encaminhamentos para a PSP e 2 para a SCML. Destas cinco
sinalizações resultaram 2 visitas domiciliárias conjuntas entre JF e SCML.
Atendimento Jurídico
O serviço de atendimento jurídico é gratuito com vista ao encaminhamento para as vias de apoio e
resolução adequada das situações reportadas. Decorre nas instalações da Sede da Junta de Freguesia, às
terças-feiras, a partir das quinze horas, mediante marcação prévia.
No período em análise, realizaram-se 37 atendimentos jurídicos.
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Bolsa Solidária Animal
Através da Bolsa Solidária Animal é disponibilizada uma resposta social aos agregados familiares com
animais de estimação, que se encontram em situação de desvantagem social, de modo a terem acesso a
produtos alimentares e cuidados veterinários gratuitos. No período em causa, foram apoiados 8
agregados com alimentos para os animais e 2 agregados mediante consultas de veterinário.
Cabeleireiro Social
O cabeleireiro social decorre de uma parceria com um cabeleireiro da Freguesia, que disponibiliza os
seus serviços e produtos de forma gratuita a utentes da freguesia com carência económica. Conta com
22 inscritos e, no período em apreço, realizou 11 atendimentos. Com o cabeleiro social pretende-se
proporcionar um serviço de qualidade e que transmita autoestima e dignidade a pessoas,
nomeadamente aos mais vulneráveis.
Em abril, foi realizada uma reportagem sobre o projeto que passou no programa Portugal Direto da
RTP1.
Comissão Social de Freguesia da Penha de França
Ao abrigo do último plano apresentado, realizaram-se, no período sob análise, os seguintes eventos no
salão polivalente da Mercearia Social:
 Workshop ‘Como estimular as pessoas idosas com base nas atividades do dia a dia’, ministrado
pela Entre Idades;
 Workshop ‘Prevenção de Quedas em Idosos’, ministrado pela Enfermeira Fernanda Carneiro da
ADRA;
 Workshop Intergeracional de flores, com idosos e crianças ministrado pela APPACDM;
 Workshop de Gestão Financeira e Familiar, dinamizado pelo Dr. Daniel Vicente, Terapeuta
Familiar;
 Workshop Intergeracional ‘Criação de Bijuteria’, com idosos e crianças ministrado pela APPACDM;
 Ação de Sensibilização ‘Cuidadores Informais’, ministrado pela SCML.
Plano Local de Intervenção com Crianças, Jovens e Famílias
O Plano Local de Intervenção com Crianças, Jovens e Famílias pretende promover e solidificar uma
estrutura local com todas as entidades com competência em matéria de infância e juventude,
nomeadamente pessoas singulares ou coletivas, públicas, cooperativas, sociais ou privadas que, por
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desenvolverem atividades nas áreas da infância e juventude, têm legitimidade para intervir na promoção
dos direitos e na proteção da criança e do jovem em perigo - a designada primeira linha do Sistema de
Promoção e Proteção (Lei n.º 147/99, de 1 de setembro).
Este Plano integra três componentes: a da INTERVENÇÃO nas situações encaminhadas pelas entidades
com competência em matéria de infância e juventude (Equipamentos Escolares, Atividades de apoio à
Família, entre outros), a da PREVENÇÃO e da QUALIFICAÇÃO.
Em março, realizou-se a 2.ª reunião do Plano Local de Intervenção com Crianças/Jovens e Famílias, na
qual estiveram presentes representantes dos equipamentos escolares da rede Pública, IPSS e
particulares, assim como os parceiros do grupo de trabalho crianças e jovens da CSFPF. Nesta reunião,
procedeu-se ao levantamento das necessidades das Crianças/Jovens e Famílias da Freguesia da Penha de
França, dos profissionais dos equipamentos escolares da freguesia, assim como foram apresentadas
propostas para ações de sensibilização e formação, para colmatar as necessidades elencadas.
Prevê-se, em maio, a 3.ª reunião para apresentação dos resultados do levantamento efetuado na
segunda reunião e consolidação do plano local de intervenção na Freguesia.
Grupo de Intervenção Específica
O Grupo de Intervenção Específica é um grupo multidisciplinar e interinstitucional que pretende
congregar esforços entre parceiros constituindo um espaço de análise e reflexão de situações sociais
complexas, dando origem a um plano de intervenção único e ajustado a cada criança/família.
O grupo é constituído por técnicos da JFPF, da SCML, Agrupamento de Escolas da Freguesia, Casa Pia de
Lisboa, Centro de Saúde e PSP. Tendo em conta o Plano Local de Intervenção com Crianças, Jovens e
Famílias, o grupo sofreu algumas adaptações, estando prevista a próxima reunião em junho.
Grupo da Deficiência
No Grupo da Deficiência, continua a decorrer a colaboração com a APPACDM com a integração de 2
utentes nos serviços da Mercearia Social e Loja Social.
Grupo de Trabalho do Envelhecimento
No Grupo de Trabalho do Envelhecimento/Qualidade de Vida foi criado um instrumento orientador para
elaboração de planos de ação, com a possibilidade de o mesmo alimentar o PDS da Rede Social de
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Lisboa. Esta ferramenta realizará um diagnóstico sobre a qualidade de vida dos seniores. Será um
trabalho realizado pelos vários parceiros da CSF e contribuirá para a Rede Social de Lisboa.
Penha Liga
O programa Penha Liga tem como objetivo a realização de chamadas telefónicas a idosos isolados
sinalizados através dos atendimentos sociais, parceiros e caixa sinalizadora. No período abrangido pela
presente informação, participaram neste programa 23 idosos. Foram realizadas 125 chamadas, das quais
90 foram atendidas.
Através das chamadas, identificaram-se 8 pessoas que reuniam as condições para requerer o
complemento por dependência.
Foram também identificadas 3 pessoas com interesse e motivação para participarem em atividades, 2
inscreveram-se na Oficina Digital e um no Grupo de Cantares Sénior, o que contribuiu para minimizar o
isolamento social em que a maior parte dos beneficiários se encontra.
Grupo de Cantares da Junta de Freguesia da Penha de França
O Grupo de Cantares da Junta de Freguesia da Penha de França manteve os seus ensaios regulares às
terças-feiras, entre as 10h30 e as 12h00, no salão da Mercearia social. O grupo de cantares é composto
por atualmente por 23 participantes.
O grupo de cantares atuou, em março, no Centro Social Paroquial São João Evangelista, evento inserido
nas comemorações do dia da Mulher. Atuaram para cerca de 140 pessoas.
Em abril, ensaiaram músicas novas dedicadas às comemorações do 25 de abril, contribuindo, assim, para
enriquecer o portfólio de músicas do Grupo de Cantares e para a criação de um guião para atuações
futuras.
Os encontros semanais permitem promover o convívio social e cultural, assim como diminuir o
isolamento social em que alguns participantes se encontram.
Núcleo para a Integração, Diversidade e Apoio – NIDA - GAV – Gabinete de Apoio à Vítima
No âmbito da proposta do PAN, continua-se a trabalhar para operacionalizar o Gabinete de Apoio à
Vítima, que disponibilizará acompanhamento psicológico e encaminhamento para respostas sociais da
Junta de Freguesia e/ou de parceiros.
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Reuniu-se com a PSP (5.ª Divisão da Penha de França) para orientação dos procedimentos a efetuar no
Gabinete de Apoio à Vítima. Através de parceria com a PSP, pretende-se criar uma resposta
personalizada de apoio, que permita acompanhar a vítima na denúncia da situação de violência, de
forma a que a queixa possa ser apresentada no Gabinete de Apoio à Vítima e não na Esquadra. Foi
definida uma estratégia para a divulgação do gabinete através de cartaz a ser divulgado nas plataformas
de comunicação habituais da Junta de freguesia e também através da disponibilização de um email
específico.
GACI – Gabinete de Apoio aos Cuidadores Informais/ Unidade de descanso do cuidador
No seguimento de proposta do CDS, a Junta de Freguesia reuniu com o proponente com o fito de
preparar a reunião com os parceiros da Comissão Social de Freguesia e do Grupo do envelhecimento, na
qual se procedeu à apresentação da proposta e se convidaram os parceiros a colaborarem com este
projeto.
Na reunião com os parceiros da CSF para apresentação desta proposta estiveram presentes
representantes da rede social de Lisboa, da APPACDM, do CSP São João Evangelista, da Associação
Coração Amarelo, da APDP, da Delta Cafés, da Farmácia Dimar, do CSP Penha de França e da UM Lar
Virgílio Lopes. Foi enviada a apresentação para todos os parceiros para apreciação, aguardando-se a
resposta dos parceiros quanto à sua disponibilidade para integração e colaboração no projeto.
Dentro deste tema, e no âmbito da CSF, em abril, foi ministrada uma ação de sensibilização de
Cuidadores Informais dinamizada pela SCML. Em maio, prevê-se a realização de uma ação de formação
sobre Direitos das Pessoas Cuidadas ministrada pela formadora Dra. Paula Guimarães.
GIP – Gabinete de Inserção Profissional
Os Gabinetes de Inserção Profissional são estruturas de apoio ao emprego que, em estreita cooperação
com os centros de emprego ou centros de emprego e formação profissional, suportam a atuação destes
no desenvolvimento de atividades que contribuam para a inserção ou reinserção profissional de
desempregados.
Com a constituição do GIP – Gabinete de Inserção Profissional pretende-se aumentar a capacitação das
pessoas que estando previamente inscritas no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP),
pretendem aumentar os seus conhecimentos ao nível das técnicas de procura de emprego, (como fazer
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um Curriculum Vitae, como se apresentar numa entrevista de emprego…), apoiando os desempregados
na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho.
Prevê-se abertura do GIP em junho de 2019.
Loja Social ‘Projeto Troca Amiga’
A atividade da Loja Social contribui para suprir as necessidades imediatas de famílias carenciadas através
da atribuição de bens que as famílias não possam custear, tais como: vestuário, calçado, mobiliário,
eletrodomésticos, entre outros.
A Loja Social apoiou 21 agregados familiares, sendo que 17 foram apoiados em artigos de roupa de
senhora, homem e criança, e 4 agregados familiares foram apoiados com mobiliário. Foram realizadas
visitas domiciliárias para a atribuição de bens, de modo a aferir da forma mais adequada as necessidades
dos agregados familiares. Receberam-se diversas doações de particulares e empresas de roupas e
móveis.
Projeto Companhia
O projeto Companhia visa reforçar e alargar os mecanismos de sinalização, avaliação, encaminhamento e
acompanhamento de idosos em situação de vulnerabilidade e isolamento, através de visitas
domiciliárias realizadas por técnicos da Junta de Freguesia.
No projeto, de momento, são acompanhadas 6 pessoas. Desse acompanhamento, no período vertente,
houve um encaminhamento para atendimento jurídico, e outros para participação em ações de
sensibilização e envolvimento em atividades promovidas pela Junta de Freguesia, com uma periocidade
semanal (Grupo de Cantares Sénior).
Mercearia Social da Penha
A Mercearia Social da Penha, através dos bens doados a beneficiários, pretende diminuir as situações
familiares de maior vulnerabilidade económica e com mobilidade reduzida. Os bens alimentares são
doados à Mercearia Social quer por estabelecimentos comerciais da Freguesia, quer por particulares.
A Mercearia Social da Penha, no período em apreço, apoiou, de acordo com a rotatividade da base de
dados de beneficiários da Mercearia, 109 agregados familiares, alcançando diretamente 395 pessoas.
Dos agregados apoiados, 7 pessoas possuem mobilidade reduzida, usufruindo de entrega domiciliária.
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O espaço da Lavandaria continua a ser usado para apoio pontual na lavagem e secagem de roupa de
idosos isolados.
Em abril, foi realizada uma reportagem sobre a Mercearia Social que passou no programa Portugal
Direto da RTP1.
Trabalho Comunitário
No período abrangido pela presente informação escrita, 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. Um dos trabalhos está ainda em execução e outro foi terminado
por falta de assiduidade do prestador.
Transporte Solidário
O Transporte Solidário permite o transporte de cidadãos carenciados nas suas deslocações quotidianas,
mediante marcação prévia. Durante este período, foram efetuadas 400 marcações do Transporte
Solidário, principalmente em deslocações para hospitais, clínicas de fisioterapia e centros de saúde. O
transporte tem apoiado novos inscritos e permitido que mais fregueses usufruam semanalmente deste
serviço.
Eventos
Em março, comemorou-se o dia da Mulher, evento realizado no Centro Social Paroquial São João
Evangelista onde atuou o Grupo de Cantares Sénior da Penha de França, seguido de Baile e Lanche.
Pretende-se com este evento relembrar as conquistas sociais, políticas e económicas que as mulheres
conseguiram, independentemente de divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais, económicas ou
políticas. Simbolicamente, foram distribuídas flores pelas mulheres da Freguesia.
Em abril, realizou-se um Passeio a Fátima, com almoço convívio, baile e lanche. Pretendeu-se promover
o convívio social e cultural dos seniores da Freguesia, bem como proporcionar um dia diferente,
combatendo o isolamento social em que muitos dos participantes se encontram.
POAPMC
No período a que se refere a presente informação escrita, continuou a decorrer a distribuição de bens
alimentares através do POAPMC - Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas da SCML
(duração 27 meses).
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SAÚDE
Posto Médico
O Posto Médico da Junta de Freguesia da Penha de França conta com uma equipa de profissionais
qualificados diversificados, que tem como missão principal promover a melhoria das condições de saúde
da população. As especialidades disponíveis atualmente são: Clínica Geral; Psicologia; Oftalmologia;
Ortopedia; Otorrinolaringologia Pediatria; e Estomatologia. A Junta de Freguesia continua a procurar
incluir novas especialidades em consonância com as necessidades da população, de modo a aumentar a
oferta deste serviço público.
No período em causa, foram efetuadas 276 consultas.
Serviços de Enfermagem
Os serviços de enfermagem decorreram apenas no mês de março, em razão de a enfermeira ter cessado
a sua prestação de serviços com a Junta de Freguesia. Em maio, foram novamente disponibilizados os
serviços de enfermagem.
No mês de março, no posto de enfermagem, foram atendidos 77 utentes, que realizaram 145
intervenções.
As intervenções de cuidados específicos de enfermagem consistiram em:
 administrações de soluções injetáveis por via intramuscular mediante prescrição médica – 21;
 avaliação de tensão arterial – 39;
 avaliação de glicémia capilar – 32;
 colesterolémia capilar – 32;
 tratamentos de feridas traumáticas e cirúrgicas (soluções de continuidade) – 18;
 remoção de material de sutura – 3.
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6. DESPORTO
No período a que se reporta esta informação escrita, as atividades desportivas, culturais e formativas
disponíveis no Espaço Multiusos registaram um total de 272 utentes inscritos e divididos pelas várias
aulas da seguinte forma:
Espaço Multiusos
Atividade
Zumba
Aeróbica
Ginástica de Manutenção
Chi Kung
Karaté (doju ryu)
Karaté (Shotokan)
Krav maga
Yoga
Tai-Chi
Danças Criativas
Pilates
Informática
Cerâmica
Arraiolos
Inglês
Música

Nº de
Inscritos
19
14
34
53
19
11
17
10
4
14
31
22
8
4
4
8

V Olisípiadas – Jogos da Cidade de Lisboa
No âmbito das Olisípiadas – Programa dinamizado pela Câmara Municipal de Lisboa em parceria com as
Juntas de Freguesia –, estiveram inscritos, no período em apreço, atletas nas modalidades de Andebol,
Futebol, Natação e Basquetebol.
Basquetebol
No âmbito de uma parceria com o Clube Maria Pia, está a decorrer o Programa de Desenvolvimento do
Basquetebol, que abrange cerca de 60 alunos inscritos na CAF da Escola Professor Oliveira Marques e da
CAF da Escola Actor Vale, e decorre todos os dias da semana das 17h45 às 18h45.
Futebol
No dia 11 de abril, realizou-se a Fase Local das Olisípiadas enquadradas nas Férias CAFs. Foram abertas
inscrições a toda a comunidade entre 5 e os 14 anos de idade, com o objetivo de proporcionar convívio e
aumentar a prática desportiva dos mais novos, bem como hábitos de vida saudáveis. Estiveram
envolvidas nesta atividade, cerca de 95 jovens da Freguesia.
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7. GESTÃO TERRITORIAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
GESTÃO TERRITORIAL
No espaço público da freguesia são desenvolvidos diariamente trabalhos de manutenção das calçadas,
pilaretes, sinalização vertical e horizontal. Pode-se verificar no “Anexo Espaço Público”, que integra a
presente informação escrita, os arruamentos intervencionados durante o período sob analise.
Processionária do Pinheiro
Com as alterações das condições climáticas verificadas nos últimos tempos, a praga tem crescido
intensamente, tornando-se uma ameaça à saúde pública. Isto devido à ação urticante dos pelos, que
provocam alergias ao homem e animais domésticos. As reações alérgicas dão-se normalmente ao nível
da pele, do globo ocular e do aparelho respiratório, podendo provocar enfraquecimento e vertigens e
em situações extremas levar à morte.
Durante o período abrangido pela presente informação, foi realizado o controlo fitossanitário da Lagarta
do Pinheiro- Thaumetopoea pityocampa nos seguintes locais:
 Rua António Gonçalves – Triângulo e rotunda, num total de 37 pinheiros;
 Rua Matilde Rosa Araújo- Escola Patrício Prazeres, num total de 3 pinheiros.
O controlo desta praga é feito em três fases, estando neste momento duas delas concluídas, a saber:
 1ª fase: Remoção dos ninhos e queima dos mesmos;
 2ª fase: Colocação de armadilhas com Feromonas, atrativo de reprodução para a captura de
borboleta;
 A 3ª fase será feita entre agosto e setembro e constará da microinjeção de fitofármaco e retirada
das armadilhas.
Iluminação Eficiente
Tendo em vista a implementação de uma solução de iluminação eficiente, procedeu-se à substituição de
luminárias e lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED. Foram intervencionadas 303 luminárias e
colocadas 449 novas lâmpadas LED nos seguintes edifícios:
 Espaço Multiusos;
 Posto de limpeza; e
 Mercado de Sapadores.
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POP-ESCOLAS
Foi concluído mais um projeto do POP Escolas, neste caso referente ao projeto:
“Uma boa higiene para uma boa saúde” na Escola Nuno Gonçalves. Este projeto traduzia-se na aquisição
de material diverso para as instalações sanitárias dos alunos, nomeadamente: torneiras, porta rolos,
espelhos, tampos de sanitas, secadores de mãos e fechaduras.
Reparação de Escolas
- Escola Professor Oliveira Marques:
 Substituição de dois bancos existentes por dois bancos recuperados;
 Colocação de uma fechadura na sala dos professores;
 Substituição de duas sanitas e devidas ligações;
 Substituição de dois autoclismos por novos;
 Substituição de três torneiras de esquadria ½ x 3/8;
 Substituição de três liras 3/8 x 3/8;
 Colocação de dois emboques de sanita novos;
 Reparação de fechadura da porta da sala três;
 Reparação de dobradiças da porta da sala um;
 Reparação do desnivelamento da porta do WC meninas;
 Reparação de porta do armário de madeira no gabinete dos professores.
- Jardim de infância:
 Colocação de dois armários (cacifos) de arrumos;
 Colocação de armário em PVC no despenseiro.
- CAF:
 Remoção do equipamento de registo de ponto biométrico;
 Colocação de fecho no portão de acesso ao CAF;
 Reparação de janela da ludo-biblioteca.
- E.B. Actor Vale:
 Reparação de trinco do portão de acesso a viaturas.
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CAF:
 Reparação de fechadura de acesso ao pátio;
 Reparação de rede de portão de acesso ao pátio.
Sinalização vertical
Procedeu-se à recolocação de 5 sinais verticais. A lista dos arruamentos pode ser consultada no “Anexo
Espaço Público”.
Mobiliário Urbano
Foram reabilitados e colocados 2 bancos na Escola Professor Oliveira Marques.
Espaços Verdes – jardins e arvoredo
A gestão corrente dos espaços verdes inclui a manutenção e limpeza através da remoção de lixos e
resíduos resultantes da manutenção, sacha e monda de canteiros, poda de arbustos, corte de relvados e
corte de sebes. A lista de espaços verdes consta do “Anexo Espaço Público”.
Foi solicitado à CML a avaliação do estado fitossanitário de alguns exemplares de árvores em caldeira e
jardins. Como resultado da solicitação foram recomendadas podas em vinte e nove exemplares
elencados no “Anexo Espaço Público “.
Ocorrências na plataforma GOPI para CML
 Candeeiros – 12;
 Buracos ou abatimentos na faixa de rodagem – 8;
 Diversas – 23;
 Viaturas abandonadas ou estacionamento abusivo – 2;
 Pragas (baratas, ratos) doenças – 10;
 Higiene urbana – 17.
IPENHA
No período a que se refere esta informação escrita, a plataforma IPENHA recebeu 41 ocorrências:
- 14 da responsabilidade da CML, tendo sido resolvidas 6;
- 27 da responsabilidade da JFPF, encontrando-se todas resolvidas.
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Portal “NA MINHA RUA”
No período em apreço, foram encaminhadas para os serviços da Junta de Freguesia 54 ocorrências
registadas na plataforma “Na MINHA RUA”, das quais 8 foram reencaminhadas para a CML e 33 já foram
resolvidas.

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Durante o período sob análise, prosseguiram-se as 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.
Foi assegurado o acompanhamento da utilização do software de gestão de ocorrências em espaço
público e deu-se igualmente continuidade ao levantamento de necessidades e 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, que inclui, designadamente, a preparação dos
procedimentos tendentes à implementação de solução de pagamento através de referências bancárias.
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8. CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO
POP Escolas
O POP Escolas - Programa de Orçamento Participativo Escolar da Junta de Freguesia da Penha de França
iniciou a sua 4.ª edição no início do presente ano de 2019, com o intuito de promover a participação
cívica e a educação para a cidadania. Foram convidadas a participar todas as turmas de 4.º ano do 1.º
ciclo e todas as turmas do 2.º e 3.º ciclo, de cinco estabelecimentos de ensino público da Freguesia da
Penha de França: EB1 Actor Vale, EB1 Arq.º Victor Palla, EB1 Prof. Oliveira Marques, EB23 Nuno
Gonçalves e EBI Patrício Prazeres. Na presente edição do programa, aceitaram o convite e estão a
participar ativamente vinte e duas turmas: três da EB1 Actor Vale, três da EB1 Arq.º Victor Palla, uma da
EB1 Prof. Oliveira Marques e quinze da EBI Patrício Prazeres, envolvendo cerca de 550 alunos, com
idades compreendidas entre os 9 e os 16 anos.
A primeira fase do programa - Apresentação de Propostas -, decorreu entre 30 de janeiro e 8 de março,
com a dinamização de Assembleias de Turma com cada uma das 22 turmas participantes, onde foram
apresentadas, debatidas e votadas um total de 78 propostas. Após a fase da Análise Técnica, que
decorreu entre 11 de março e 22 de abril, das 78 propostas apresentadas e em resultado da validação
direta, dos desdobramentos, fusões ou adaptações efetuadas, foram considerados admissíveis 14
projetos para votação final na Assembleia Interescolas, a fase final do processo, onde os Representantes
de Turma apresentam, debatem e votam um projeto vencedor por ciclo de ensino, com um total de 3
projetos vencedores.
POP Penha
A 4ª edição do POP Penha - Programa de Orçamento Participativo da Junta de Freguesia da Penha de
França começou no dia 1 de março, com a fase de Apresentação de Propostas, que decorreu até 31 de
abril. Ao longo desta fase, a Junta de Freguesia dinamizou um conjunto de ações, de forma a incentivar a
população a apresentar as suas propostas para melhorar a Freguesia, como foi o caso dos Encontros
Participativos POP – Reuniões de Bairro.
Os Encontros Participativos, realizados em diferentes espaços da Freguesia, tiveram como objetivo dar a
conhecer o programa à população e convidando a mesma a vir apresentar e debater as suas ideias e
propostas e esclarecer quaisquer questões. Estes Encontros Participativos decorreram nos seguintes
locais e datas:
- Lusitano da Penha de França – 6 de março;
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- Academia MDance – 19 de março;
- Centro Social e Paroquial S. João Evangelista – 27 de março;
- Escola Patrício Prazeres – 4 de abril;
- Valsa - Associação Cultural – 10 de abril;
- Praça António Sardinha – 13 de abril;
- Centro Social e Paroquial da Penha de França – 17 de abril;
- Juventude Mariana Vicentina – 26 de abril;
- Associação da Penha de França – 29 de abril;
- Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa – 30 de abril.
Nesta primeira fase, foram recebidas 47 propostas para o Programa de Orçamento Participativo da
Freguesia da Penha de França, que passaram para a fase da Análise Técnica, da responsabilidade dos
serviços competentes da Junta de Freguesia, a decorrer entre 2 de maio e 1 de julho.
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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 é a entidade executora das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF jardim-de-infância) e 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.
Durante o período letivo de março a abril, deu-se continuidade aos ateliers de Teatro, Dança, Música,
Expressão Plástica, Cinema e Desporto.
Nas quatro CAF’s da Escola Patrício Prazeres, importa reter, das atividades promovidas no mês de março,
a comemoração de diversos dias temáticos, como o dia do Pai, dia da Mulher, dia da Árvore, dia do
Teatro, dia da água, o Carnaval e a Páscoa.
Durante o mês de abril, deu-se seguimento às oficinas temáticas, tais como o desporto, dança, Yoga
jogos tradicionais, entre outros. Deu-se também continuidade ao Atelier de Expressão Plástica, no
Multiusos, para as crianças inscritas na CAF Arquitecto Victor Palla. Continuou-se a desenvolver o projeto
de basquetebol, em parceria com o Clube Maria Pia, nas CAF’s Professor Oliveira Marques e Actor Vale,
duas vezes por semana.
No que concerne ao período letivo a que corresponde esta informação escrita, estão inscritos os alunos
de acordo com a tabela em anexo nas quatro AAAF/CAF:
Alunos inscritos
no
Inscrições AAAF/CAF
estabelecimento
Total
%

Estabelecimento

EB 1 c/ JI Prof.
Oliveira Marques

1ºC
JI

EB 1 c/ JI Actor
Vale

1ºC
JI

101

AAAF/CAF
SASE A

SASE B

SASE C

Total

%

Total

%

Total

%

23

50%

10

22%

13

28%

46

46%

71

47

66%

24

51%

11

23%

12

26%

220

49

22%

21

43%

13

27%

15

31%

48

25

52%

9

36%

6

24%

10

40%

EB 1 Patrício Prazeres

77

20

26%

12

60%

3

15%

5

25%

EB 1 Victor Palla
TOTAL/MÉDIAS
PERCENTUAIS

231

71

31%

25

35%

17

24%

29

41%

748

258

40%

114

46%

60

22%

84

32%
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Na interrupção letiva de carnaval (4 a 6 de março de 2019) estiveram inscritas 69 crianças, distribuídas
da seguinte forma pelas AAAF/CAF:
Estabelecimento
1ºC
EB 1 c/ JI Prof.
Oliveira Marques
JI
1ºC
EB 1 c/ JI Actor
Vale
JI
EB 1 Patrício Prazeres
EB 1 Victor Palla
TOTAL/MÉDIAS
PERCENTUAIS

Alunos inscritos
no
estabelecimento
101
71
220
48
77
231
748

Inscrições AAAF/CAF
Total
%
10
10%
6
8%
16
7%
9
19%
1
1%
27
12%
69

10%

AAAF/CAF - Férias Carnaval
SASE A
SASE B
Total
%
Total
%
6
60%
1
10%
1
17%
3
50%
9
56%
1
6%
4
44%
2
22%
1
100%
0
0%
12
44%
9
33%
33

54%

16

20%

SASE C
Total
%
3
30%
2
33%
6
38%
3
33%
0
0%
6
22%
20

26%

Durante as Férias do Carnaval, para além dos habituais Ateliers, foi dinamizado um Atelier de dedicado à
temática do Carnaval.
Na interrupção letiva da Páscoa (8 a 22 de março de 2019) estiveram inscritas 97 crianças, distribuídas
da seguinte forma pelas AAAF/CAF:
Estabelecimento
1ºC
EB 1 c/ JI Prof.
Oliveira Marques
JI
1ºC
EB 1 c/ JI Actor
Vale
JI
EB 1 Patrício Prazeres
EB 1 Victor Palla
TOTAL/MÉDIAS
PERCENTUAIS

Alunos inscritos
no
estabelecimento
101
71
220
48
77
231
748

Inscrições AAAF/CAF
Total
%
20
20%
14
20%
24
11%
11
23%
7
9%
21
9%
97

15%

AAAF/CAF - Férias Páscoa
SASE A
SASE B
Total
%
Total
%
11
55%
4
20%
7
50%
5
36%
13
54%
3
13%
5
45%
3
27%
2
29%
2
29%
7
33%
8
38%
45

44%

25

27%

SASE C
Total
%
5
25%
2
14%
8
33%
3
27%
3
43%
6
29%
27

29%

No decorrer das Férias da Páscoa, para além dos habituais Ateliers, foi dinamizado um Atelier de
Fotografia no exterior, entre os dois limites sul da Freguesia da Penha de França. Foram fotografados
detalhes de edifícios, construções e jardins. As fotos serão editadas e escolhidas para a exposição no
Espaço Multiusos. Durante as Férias da Páscoa foram também feitas algumas visitas, a saber: visita ao
Estádio e Museu do Sporting, atividades desportivas no Campo do Varejense, visita ao Museu da Água,
passeio e piquenique no Jardim Botto Machado, visita guiada à RTP e atividades desportivas na Escola
Ator Vale.
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Transporte Escolar Alfacinhas
O Transporte Escolar Alfacinhas, serviço da Câmara Municipal de Lisboa assegurado em parceria com as
Juntas de Freguesia durante o período letivo, abrange a Escola Básica Arquitecto Victor Palla e a Escola
Básica Actor Vale. No período a que se refere a informação escrita, estão a frequentar, este serviço 65
alunos da EB 1 Actor Vale e 9 alunos da EB 1 Arq. Victor Palla.
Atividades de Enriquecimento Curricular
A Junta de Freguesia da Penha de França é a Entidade Promotora das AEC de todas as escolas básicas da
sua área territorial: Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves – na EB1 Arquitecto Victor Palla;
Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres – na EB1 Patrício Prazeres e na EB1 Professor Oliveira
Marques e, ainda, no Agrupamento de Escolas das Olaias – na EB1 Escola Actor Vale, e a entidade
executora nas escolas EB1 Patrício Prazeres, Professor Oliveira Marques e Actor Vale.
Na escola EB1 Arquitecto Victor Palla, pertencente ao Agrupamento Nuno Gonçalves, o Lisboa Ginásio
Clube é a entidade executora das Atividades de Enriquecimento Curricular, cuja função cruza a
colocação de técnicos e a supervisão das atividades pedagógicas desenvolvidas. As disciplinas oferecidas
são a Educação Musical, a Oficina de Artes e a Atividade Física e Desportiva.
Além das planificações anuais estabelecidas para cada uma das disciplinas, realizaram-se diversas
atividades. Durante o 2.º período foi possível dar continuidade à adaptação da obra “A menina do Mar”
de Sophia de Mello Breyner, que culminou com a respetiva apresentação a toda a comunidade escolar
no dia 28 de março.
Foi preparado um Ciclo de Aulas Abertas aos Encarregados de Educação, com a perspetiva de promover
a relação entre a intervenção do LGC e estes últimos, que deu resultados muito positivos. Permitiu criar
pontes de comunicação, recolher algumas sugestões, assim como promover e contribuir para uma
escola mais coesa e articulada com a comunidade escolar.
A EB1 participou em abril no evento “LGC e a Educação” com sete turmas, no qual, por ocasião das
comemorações do centenário do Clube, as crianças participaram em atividades desportivas ao longo do
dia nos espaços onde atletas de alto rendimento treinam diariamente enquadrados pelos respetivos
técnicos.
As AEC, na referida escola, abrangem em média 206 crianças, garantidas por 14 professores,
supervisionados por 1 coordenador.

Pág. 26

Escola:

N.º de crianças
inscritas por
Estabelecimento
Escolar

Nº de crianças
inscritas em AEC

Percentagem de
alunos inscritos em
AEC

231

206

89%

EB1 Arquitecto
Victor Palla

Nas restantes três escolas, a Freguesia é a entidade promotora e executora das Atividades de
Enriquecimento Curricular que abrange cerca de 333 crianças, garantidas por 15 professores, estes
supervisionados por 3 coordenadores. As áreas curriculares disponibilizadas englobam a Expressão
Rítmica ou Música, a Atividade Física e Desportiva e a Oficina de Artes (que inclui a Expressão Plástica, a
Expressão Dramática e a Dança). Na tabela infra apresenta-se registo do número de alunos inscritos em
AEC por comparação com o número de alunos inscritos por estabelecimento escolar.

Escolas:

N.º de crianças
inscritas por
Estabelecimento
Escolar

Nº de crianças
inscritas em AEC

Percentagem de
alunos inscritos em
AEC

EB1 Actor Vale

220

173

79%

111

100

90%

78

60

77%

EB1 P. Oliveira
Marques
EB1 Patrício
Prazeres

Além das planificações anuais estabelecidas para cada uma das disciplinas, realizaram-se diversas
atividades comemorativas de festividades como: o Carnaval (a 1 de março) com atividades programadas
em todas as escolas; desfiles/jogos ao ar livre; a comemoração dia do Pai (19 de Março) com a
realização de trabalhos para oferecer aos educandos e aprendizagem de canções alusivas ao tema; o
início da primavera (a 20 de março) com a introdução de mais aulas programadas ao ar livre (de acordo
com as condições atmosféricas) e aprendizagem de temas musicais acompanhados de instrumentos
musicais; a comemoração da Páscoa (a 4 e 5 de abril) com a realização de uma atividade multidisciplinar
denominada de "Caça ao Ovo”; e ainda a comemoração da Liberdade (a 24 e 26 de abril),
principalmente na disciplina de música, onde se refletiu sobre a importância da mesma para o dia 25 de
abril de 1974.
A par da comemoração das festividades, entre os meses de março e abril, à qual pertence a presente
informação escrita, realizou-se ainda:
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- No âmbito desportivo, a participação dos alunos no Torneio Mata-Piolho realizado na escola EB1 Actor
Vale, nos dias 25, 26 e 29 de março;
- Na disciplina de Oficina de Artes: Expressão Plástica, ao longo do mês de abril, foi proporcionado aos
alunos pertencentes ao 2º ano das escolas EB1 Patrício Prazeres e P. Oliveira Marques tentarem resolver
um desafio literário que resultou na construção de um robô multifuncional em material reciclado.
Centro de Estudos EmPenha-te
Os serviços do Centro de Estudos 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 um coordenador pedagógico e
por quatro 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.

No período a que diz respeito esta

informação, mantêm-se as disciplinas de Português, Inglês e Ciências Sociais (Estudo do Meio, História e
Geografia). Continuamos com de 8 turmas e um total de 67 inscrições nas diferentes áreas temáticas,
conforme tabela descritiva:

Inscrições - EmPenha-te
Área Temática 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Secundário
Português
5
7
4
2
Matemática
3
9
5
3
Ciências Sociais
1
7
3
0
Inglês
3
9
5
1
Total por ciclo
12
32
17
6

Total de Inscrições
18
20
11
18
67

Parque Escolar
Com a transferência de competências e no âmbito das pequenas obras e intervenções nos recintos
escolares, foram apoiadas todas as escolas públicas da Freguesia, Jardim de Infância e 1.º Ciclo,
designadamente a Escola Básica Victor Palla, JI e EB1 Actor Vale, JI Professor Oliveira Marques, Escola
Básica Professor Oliveira Marques e AE Patrício Prazeres.
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
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integral, de acordo com o artigo 12º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP),
aprovada pela Lei nº 147/99, de 1 de setembro, com as alterações constantes da Lei n.º 142/15, de 8 de
setembro.
Para fazer face ao elevado número de processos desta comissão, que abrange nove freguesias da cidade
de lisboa (Penha de França, Alvalade, Areeiro, Av. Novas, Sta. Maria Maior, Misericórdia, Sto. António,
Arroios e S. Vicente), a Junta de Freguesia decidiu apoiar a CPCJ Lisboa - Centro, cooptando uma técnica,
que, no período a que se refere esta informação escrita, a técnica 38 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
1
Crianças e jovens não acompanhados
1
A Criança/Jovem assume comportamentos que afetam o seu bem-estar e desenvolvimento sem
que os pais se oponham de forma adequada
2
Comportamentos graves anti-sociais 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
16
Mau Trato Físico
1
Negligência
5
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
38
Desfile de Carnaval
O desfile de Carnaval da Penha pretende ser um evento que congregue todos os desfiles de carnaval da
comunidade escolar que tradicionalmente decorrem na freguesia. Com o enquadramento da Junta de
Freguesia pretendeu-se que as escolas integrassem um único cortejo, rentabilizando-se recursos à
semelhança dos desfiles realizados nos anos anteriores. O desfile realizou-se no dia 1 de março com a
temática “Contos Infantis”, permitindo às escolas representar alguns contos, tornado o desfile mais rico.
Estiveram presentes cerca de 1000 participantes de diversas escolas da Freguesia (públicas, privadas e
IPSS).
Na realização do desfile contou-se com o apoio da Polícia de Segurança Pública, dos Bombeiros
Voluntários da Beato e Penha de França, Associação de Rádio Amadores de Lisboa, Mundo Bita e
Voluntários da Proteção Civil da Penha de França. Do ponto de vista da organização, o trajeto foi
acompanhado pelos diversos técnicos dos pelouros da Educação, Cultura, Desporto e Gestão Territorial.
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O trajeto iniciou-se na Praça Paiva Couceiro e terminou na Alameda, onde se realizou a apresentação do
Mundo Bita e dinamização de uma atividade de Dança Kids. As escolas mais distantes foram
transportadas por autocarros cedido pela Junta de Freguesia, antes e no final do cortejo.
Painel de Azulejos
No âmbito da celebração do 30.º aniversário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças,
a Junta de Freguesia desenvolveu um projeto sobre esta temática, durante ano letivo 2018/2019,
envolvendo as crianças do 1.º ciclo das escolas públicas da Freguesia, que irá culminar com a execução
de um painel coletivo de azulejos, que será colocado na Alameda Afonso Henriques. Promovendo o
direito à participação, cada criança representou num azulejo a sua perspetiva sobre os seus direitos.
O desenvolvimento deste projeto contou com o apoio, no suporte técnico, dos alunos do 11.º ano e
professores do Curso de Cerâmica da Escola Artística António Arroio e na contextualização da temática o
apoio da Equipa do Universo D da Câmara Municipal de Lisboa.
Os azulejos foram pintados por fases com cada uma das escolas, tendo decorrido a primeira fase no dia
14 de março na EB1 Ator Vale, a segunda fase no dia 29 de abril com as EB1 Professor Oliveira Marques
e Patrício Prazeres, e a terceira fase decorrerá com a EB1 Ator Vale no dia 2 de maio.

9.2. JUVENTUDE
Ludobiblioteca - Espaço Penha Jovem
A Ludobiblioteca – Espaço Penha Jovem é um projeto da Junta de Freguesia da Penha de França,
pensado especialmente para a animação educativa dos tempos livres de jovens do 2.º e 3.º ciclo e
secundário, da Freguesia, consubstanciando-se num ambiente educativo descontraído, confortável e
seguro, estimulando as competências emocionais e sociais dos jovens, convidando à criatividade, à
liberdade de expressão e ao convívio saudável entre todos os intervenientes.
No período a que se reporta a presente informação escrita, a Ludobiblioteca contou com a inscrição de
24 participantes, incluindo 5 jovens com Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente – 4
jovens com Perturbação do Espetro do Autismo e 1 jovem com Perturbação de Hiperactividade e Défice
de Atenção. Durante este período, onde se inseriram as atividades das férias do Carnaval e da Páscoa, as
atividades foram direcionadas para as oficinas de artes plásticas, teatro, artesanato e reciclagem, atelier
de música e cultura, fotografia, cinema, clube de leitura e escrita criativa.
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O mês de março iniciou-se com a celebração do Carnaval, com a dinamização de uma festa temática,
inteiramente planeada e decorada pelos participantes, onde decorreram pinturas faciais, oficinas de
construção de máscaras e ateliers de expressão musical.
Durante o mês de março, celebrou-se também o Dia da Mulher, do Pai, da Árvore, do Teatro e o Dia da
Água. Em abril celebrou-se a Páscoa, o Dia Mundial do Livro Infantil e o Dia da Liberdade.
No Clube de Leitura, cada um dos participantes leu excertos do livro “Ética para um jovem”, de
Fernando Savater. Os participantes leram, refletiram, debateram e argumentaram, tendo participado
nesta atividade com muito empenho e motivação, demonstrado reflexão, pensamento crítico e
liberdade de expressão.
No Atelier de Artes Plásticas o tema foi o “Autorretrato e a Dramaturgia do Eu”, em que os participantes
fizeram uma autobiografia criativa. Nesta atividade os participantes trabalharam em pares, recorrendo a
memórias da infância, da idade atual e a perceção do seu par sobre eles. Os participantes trabalharam a
identidade, o corpo e a memória.
No Clube de Teatro, além dos habituais exercícios de aquecimento, foram realizados exercícios de
estímulo da memória e preparação de um personagem. Os participantes fizeram um mural relativo ao
25 de Abril e escreveram mensagens no âmbito das comemorações deste dia.
No Atelier de Expressão Rítmica, os participantes trabalharam o ritmo com música através do
movimento corporal livre. Jogaram um jogo chamado “Campo de Visão” que trabalha a visão periférica
e o ritmo.
No Clube de Dança, deu-se a iniciação ao Hip-Hop. Os participantes começaram a aprender uma
coreografia para apresentar no final do ano letivo.
Foi também realizado um Atelier de modelagem de fimo. As peças produzidas estão destinadas para a
exposição que irá decorrer no mês de junho no Espaço Multiusos da Junta de Freguesia da Penha de
França.
Na Oficina de Escrita Criativa, parceria com a Biblioteca da Penha de França, os participantes realizaram
a atividade dinamizada pela Bibliotecária Rita Belchior e gostaram especialmente da visita à biblioteca e
da partilha de livros.
No Clube de Cinema, foram visionados alguns filmes, abordando diferentes temáticas, como “Beatrice
Potter”, “Hotel Transilvânia” e “O Pirata das Caraíbas”.
No decorrer das Férias da Páscoa, para além dos habituais Ateliers, foi dinamizado um Atelier de
Fotografia no exterior, entre os dois limites sul da Freguesia da Penha de França. Foram fotografados
detalhes de edifícios, construções e jardins. As fotos serão editadas e escolhidas para a exposição no
Espaço Multiusos.
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Durante as Férias da Páscoa foram também feitas visitas, fora do espaço da Ludobiblioteca: visita ao
Estádio e Museu do Sporting, atividades desportivas no Campo do Varejense, visita ao Museu da Água,
passeio e piquenique no Jardim Botto Machado, visita guiada à RTP e atividades desportivas na Escola
Ator Vale.

9.3. CULTURA
Março
Exposição Itinerante “Vidas e Memórias de Bairro”
Deu-se início a um Ciclo de Exposições, a Exposição Itinerante “Vidas e Memórias do Bairro – Oficinas
Comunitárias da Memória”, uma exposição fotográfica que pretende mostrar algumas das
transformações urbanísticas desta freguesia ao longo do sec. XX.
Trata-se de um projeto da Rede de Bibliotecas de Lisboa - BLX que tem como objetivo recuperar e
divulgar histórias de vida dos mais antigos moradores da freguesia da Penha de França. A Exposição foi e
vai ser albergada nas várias associações e coletividades que mostraram interesse em acolhê-la.
O ponto de partida foi no dia 11 de março no Espaço Multiusos do Polo Eduardo Galhardo e vai
circulando pelas várias entidades da Penha de França nos meses subsequentes, são elas a Associação
Valsa, o Clube Lusitano, Cooperativa Cultural Penha SCO, Sporting Clube da Penha Clube, Centro Social e
Paroquial da Penha de França, Clube Musical União, Escola Artística António Arroio, Associação Frassati,
Centro Social e Paroquial São João Evangelista, fechando o Ciclo no Mercado de Sapadores em janeiro
de 2020.
Apoio à Escola Artística António Arroio
Foi dado apoio no transporte de exposições da Escola para Galerias e no seu regresso às mesmas.
Apoio à Cooperativa Cultural Penhasco
Foi dado apoio logístico na organização do Espaço Cultural para a sua abertura.
Abril
Apoio à Escola Artística António Arroio
No dia 8, foi dado apoio no transporte de exposições da Escola para Galerias e no seu regresso às
mesmas.
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Exposição Itinerante “Vidas e Memórias de Bairro”
Inauguração da Exposição no dia 10 na Associação Valsa.
Jantar vegan benefit da Ecoroots
A Ecoroots é uma associação que, além da divulgação do veganismo, visa apoiar grupos de resgate de
animais, ONG's e grupos de ativismo.
Realizou-se, no dia 13, no Clube Musical União um evento vegan aberto à comunidade que tem como
finalidade a angariação de fundos para apoiar os santuários que receberam 10 bois jovens que estavam
em condições precárias e prestes ao abate resgatados da indústria agropecuária. A Eco Roots juntou-se
ao Setúbal Animal Save no resgate destes bois jovens.
O jantar contou com cerca de 100 pessoas.
Comemorações dos 45 anos do 25 de abril:
“a palavra – sobre o 25 de Abril – na rua”
Por ocasião dos 45 anos do 25 de Abril, realizou-se um evento comemorativo na Praça Paiva Couceiro,
por forma a dar a palavra aos cidadãos. Foi montada uma tela e 3 “estendais”, para dar textura ao
espaço, onde os cidadãos poderiam escrever memórias ou palavras sobre o 25 de abril.
A instalação ficou patente entre 22 a 26 de abril.
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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 vinte e quatro 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:


Março – Entrevista responsável pelo festival de fotografia Imago, renovação do jardim da Praça
Paiva Couceiro, POP Penha, cabine dos livros;

 Abril – Entrevista presidente da Câmara de Lisboa, Comissão Social, Eleições Europeias, 30 anos
da Marcha da Penha de França, exposição Memórias do Bairro.
Vitrinas, mupis e outdoors
Manteve-se a atualização regular das vitrinas da Junta de Freguesia espalhadas por todo o território da
Penha.
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. Uma iniciativa com muito boa aceitação.
Dinamização do sítio da internet, redes sociais e YouTube
No mesmo sentido da comunicação com os cidadãos, manteve-se a dinamização do sítio na internet da
Freguesia, bem como das redes sociais Facebook – um canal privilegiado de proximidade entre os
cidadãos e as instituições – e Instagram, e do canal YouTube, nomeadamente com a transmissão em
direto da Assembleia de Freguesia da Penha de França.
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11. PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA
4.ª Reunião de Agentes Locais da Proteção Civil da Junta de Freguesia da Penha de França
No dia 1 de abril, realizou-se a 4.ª Reunião de Agentes Locais da Proteção Civil, no Espaço Multiusos, na
qual estiveram presentes 11 agentes. A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:
 Balanço de atividades;
 Lei do voluntariado;
 Seguro do voluntariado;
 Planeamento das atividades do mês abril/maio.
Formação da Proteção Civil: Plano Local de Emergência
No dia 30 de abril, encerraram as inscrições para a formação "Proteção Civil: Planeamento Local de
Emergência", tendo-se verificado a inscrição de 13 pessoas, das quais 3 são fregueses e 10 são
funcionários da Junta de Freguesia da Penha de França.
A formação "Proteção Civil: Planeamento Local de Emergência" é constituída por quatro módulos num
total de 35 horas de formação creditada pelo serviço municipal de proteção civil da Câmara Municipal
de Lisboa e cuja calendarização é a seguinte:
 Dia 14 de maio - Modulo 1: Sistema PC | PLE - das 9h30 às 17h30. Local: Clube Musical União;
 Dia 18 de maio - Modulo 3: Meios de 1.º Intervenção - das 9h00 às 13h00. Local: Escola RSB em
Chelas;
 Dia 21 de maio - Modulo 2: Riscos Lisboa | Vulnerabilidades Lisboa - das 9:30h às 17:30h. Local:
Clube Musical União;
 Dia 28 de maio - Modulo 3: PLE - das 9h30 ao 12h30. Local: Clube Musical União;
 Dia 4 de junho - Modulo 4: Primeiros Socorros - das 9h00 às 18h00. Local: Clube Musical União;
 Dia 18 de junho - Modulo 4: DAE - das 9h00 às 18h00. Local: Clube Musical União.
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12. ANEXO PROPOSTAS EXECUTIVO
Ata
nº
36

Data
25/03/2019

Proposta
n.º
7
8
9
10
11
12

37

03/04/2019

13
14
15
16
17
18

38

29/04/2019

19
20
21

Descrição

Obs.

Contrato interadministrativo de Cooperação entre o Município de Lisboa e a
Freguesia da Penha de França
Contrato de Delegação de Competências entre o Município de Lisboa e a
Freguesia da Penha de França
1.ª Revisão ao Orçamento e às opções do Plano 2019

Aprovado
Aprovado

Aprovado
Contrato de Comodato entre a Freguesia da Penha de França e a Associação Aprovado
ARRLx
Almoço comemorativo do 30.º aniversário da Marcha Popular da Penha de
França
Transferência de verbas para os Agrupamentos de Escolas – Ano Letivo
2018/2019
Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do ano de
2018
Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas da Freguesia da
Penha de França referentes ao ano de 2018
2.ª Revisão ao Orçamento e às opções do Plano 2019

Apoio financeiro à Associação Humanitária de Bombeiros do Beato e da Penha
de França
Apoio a atleta da Freguesia para participação no Campeonato do Mundo de
Matraquilhos
Protocolo de Cooperação entre a Freguesia da Penha de França e o
Agrupamento de Escola Nuno Gonçalves
Apoio financeiro ao Agrupamento de Escuteiros CN42
Aplicação de Sanção Disciplinar
Protocolo de Cooperação entre a Freguesia da Penha de França e o
Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres
4.ª Alteração ao Orçamento de Despesa e 3.ª Modificação ao Plano Plurianual de
Investimentos.

Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
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13. ANEXO LIMPEZA URBANA
Quadro 1 – Varredura
Nome do Cantão
Cristóvão Falcão
Alto do Pina
Qtª do Lavrado
Qtª da Curraleira
Barão Sabrosa
Oliveira Ramos
Morais Soares I
Morais Soares II
Paiva Couceiro
Afonso III
Domingos Jardo
Estrada de Chelas
Cruz de Pedra
Infante D. Henrique
Calçada das Lajes
Alto Do Varejão
Bairro Lopes
Mouzinho de Albuquerque I
Mouzinho de Albuquerque II
Vale Escuro
Francisco Pedro Curado

Descrição de ruas que envolve
R. Coronel Luna, de Oliveira; R. Cristóvão Falcão; R. Ferreira do Amaral; Rua
Luís Monteiro; R. de Stª. Rita Vaz.
R. Sabino Sousa; R. 4 de Agosto (parte); R. António Luís Inácio; R. Melo
Gouveia (parte); R. do Sol a Chelas.
R. António Gonçalves; Av. Marechal Gomes da Costa; R. José Inácio de
Andrade.
Av. Marechal Gomes da Costa; R. Santos Simões; Bairro Horizonte.
R. Barão Sabrosa; R. Melo Gouveia (parte); R. dos Baldaques (parte); R. 4 de
Agosto (parte); Alameda D. Afonso Henriques (parte).
R. Oliveira Ramos; R. dos Baldaques (parte); R. Actor Vale; Alameda D. Afonso
Henriques (parte).
R. Morais Soares da Praça Paiva Couceiro à Praça do Chile lado impar
R. Morais Soares da R. do Sol a Chelas à Praça do Chile lado par; Largo
Mendonça e Costa; R. Edith Cavell.
Praça Paiva Couceiro; R. Morais Soares (da Parada até à Praça P. Couceiro)
Parada do Alto de S. João; Av. Afonso III até à rua David Lopes
R. Domingos Jardo; R. Fuas Roupinho; R. Paio Peres Correia; Av. Afonso III (do
Cemitério Israelita até à R. Cruzado Osberno, inclusive.)
R. do Forte de Stª. Apolónia; R. Nelson de Barros; R. José Sobral Cid; Estrada
de Chelas; Travessa da Amorosa.
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.
Av. Infante D. Henrique (parte)
Calçada das Lajes; Praça Ernesto Roma; Trv. Alto do Varejão; Largo das
Comendadeiras (parte); Largo de Santos-o-novo; R. da Escola P. Prazeres
R. Joseph Piel; R. Lopes; R. David Lopes (parte); R. Adolfo Coelho (parte);
Azinhaga Alto do Varejão; Caminho Alto do Varejão (parte).
R. Sousa Viterbo; R. David Lopes (parte); R. Braamcamp Freire; R. Adolfo
Coelho (parte); Av. Afonso III (de R. David Lopes até Cemitério Israelita).
Av. Mouzinho de Albuquerque da Praça P. Couceiro até à Rotunda; Pr. Aires de
Ornelas; Pr. João Azevedo Coutinho
Av. Mouzinho de Albuquerque da Rotunda até à escola P. Prazeres

António Sardinha
Bairro Lamosa

Av. Coronel Eduardo Galhardo; R. Themudo Barata
R. Francisco Pedro Curado; R. Eduardo Costa; R. Celestino da Costa (parte); R.
Castelo B. Saraiva (parte).
R. Castelo B. Saraiva (parte); R. Frei Manuel do Cenáculo; Torres do Alto da
Eira; R. Particular até à creche.
R. Barrilaro Ruas e patamares dos prédios da CML
Av. General Roçadas de R. Mestre Ant. Martins até às Finanças; R. Celestino da
Costa Parte.
Av. General Roçadas das Finanças até Mercado de Sapadores incluindo parque
de estacionamento.
Av. Gen. Roçadas da R. Mestre Ant. Martins até Pr. P. Couceiro; R. Lacerda e
Almeida (parte); R. Artur Paiva; R. Teixeira Pinto.
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.
R. Cesário Verde (parte); R. Estácio da Veiga; R. Conde de Monsaraz; R. Mestre
António Martins; R: Martins Sarmento (parte)
R. Dr. Lacerda e Almeida; R. Neves Ferreira; Calçada Poço dos Mouros (até
Sebastião S. Lima); R. Jacinto Nunes; R. Carrilho Videira (parte).
Largo Alferes Duarte; R. Carrilho Videira (parte); Calçada Poço dos Mouros
(parte); R. Heróis de Quionga (parte).
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).
R. da Penha de França da Pr. Ant. Sardinha até R. de Sapadores
R. do Triangulo Vermelho; R. Enfermeiras da Grande Guerra; R. José Augusto
Vieira; R. Feio Terenas; R. António Maria Batista; R: Borges Grainha.

Gualdim Pais

R. Gualdim Pais e Beco das Canas.

Castelo Branco Saraiva
Barrilaro Ruas
General Roçadas I
General Roçadas II
Teixeira Pinto
Travessa do Calado
Cesário Verde
Lacerda e Almeida
Sebastião Saraiva Lima
Penha de França

Nº de
Passagens
24
25
33
13
38
20
46
46
52
36
30
24
26
12
18
22
34
23
16
16
24
14
21
35
22
46
21
18
31
29
25
31
19
12
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Quadro 2 – Lavagem
Nome do Giro
Quinta da Curraleira
Quinta do Lavrado
Morais Soares I

Descrição das ruas que envolve
Rua principal e traseiras dos prédios

Nº de
Passagens
1

Toda a urbanização (incluindo as traseiras dos edifícios e parque infantil).
Rua Morais Soares começa na R. Sol a Chelas e termina praça do chile incluindo
rua Edith Cavell lado par
Rua morais Soares começa Praça Paiva couceiro termina na praça do chile lado
ímpar

1
2

Rua Morais Soares (da Rua Barão de Sabrosa à Parada do Alto de S. João)

1

Rua Dr. Lacerda e Almeida (lado nascente do nº2 a 8), Av. General Roçadas (até à
Praça Paiva Couceiro) e Praça Paiva Couceiro (passeio das bombas).

1

Alto Varejão

Alto Varejão (todo, da Rua Lopes até final da Rua da Escola Patrício Prazeres,
Quinta das Comendadeiras), Largo Santos-o-Novo (todo, até à Calçada das Lajes,
incluído o Páteo das Comendadeiras. Termina na Calçada Cruz da Pedra).

1

Dr. Lacerda e Almeida

Rua Dr. Lacerda e Almeida (da Tv. Do Calado até Av. General Roçadas), Av.
General Roçadas do nº66 e nº169 do lado oposto (dos dois lados até à Rua
Francisco Pedro Curado e Mestre António Martins, terminando nestas duas ruas).

1

Largo da Penha de França (todo), Rua da Penha de França até à Praça Aniceto do
Rosário (termina).

1

Praça Aniceto do Rosário (toda), Rua da Penha de França até à Rua Heliodoro
Salgado (termina).

1

Av. General Roçadas I

Av. General Roçadas (da letra – A, até à Rua Caminho Baixo da Penha), Rua
Caminho Baixo da Penha (toda), Av. General Roçadas (do caminho Baixo da
Penha, até à Rua Mestre António Martins, do lado esquerdo, onde termina).

1

Av. General Roçadas II

Av. General Roçadas (da esquina do Quartel, até à Rua Professor Celestino da
Costa, lado direito), Rua Professor Celestino da Costa (dos dois Lados), Av.
General Roçadas (da Rua Prof. Celestino da Costa, do lado direito, até à Rua
Francisco Pedro Curado).

1

Praça António Sardinha I

Praça António Sardinha (toda), Rua Penha de França (dos dois lados, até à Rua
Augusto José Vieira, termina)

Morais Soares II
Praça Paiva Couceiro I
Praça Paiva Couceiro II

Praça Aniceto Rosário I
Praça Aniceto Rosário II

Praça António Sardinha II
Francisco Pedro Curado

Rua António Maria Baptista (do lado esquerdo, desde a Rua Borges Grainha, até à
Rua Penha de França), Rua Penha de França (desde a Rua António Maria Baptista,
até à esquina da Rua Augusto José Vieira, termina).
Rua Francisco Pedro Curado (da esquina da Av. General Roçadas, incluindo
Parque infantil, toda), Rua Eduardo Costa (toda, terminado Junto à Rua Castelo
Branco Saraiva).

2

1
1
1
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Quadro 3 – Deservagem
Nome do Circuito
Qtª do Lavrado
Qtª da Curraleira
Barão Sabrosa
Morais Soares I
Morais Soares II
Paiva Couceiro
Afonso III
Cruz de Pedra
Infante D. Henrique
Calçada das Lajes
Alto Do Varejão
Bairro Lopes
Mouzinho de Albuquerque I
Mouzinho de Albuquerque II
Vale Escuro
Francisco Pedro Curado
Barrilaro Ruas
Teixeira Pinto

Descrição de ruas que envolve
R. António Gonçalves; Av. Marechal Gomes da Costa; R. José Inácio de
Andrade.
Av. Marechal Gomes da Costa; R. Santos Simões; Bairro Horizonte.
R. Barão Sabrosa; R. Melo Gouveia (parte); R. dos Baldaques (parte); R. 4 de
Agosto (parte); Alameda D. Afonso Henriques (parte).
R. Morais Soares da Praça Paiva Couceiro à Praça do Chile lado impar
R. Morais Soares da R. do Sol a Chelas à Praça do Chile lado par; Largo
Mendonça e Costa; R. Edith Cavell.
Praça Paiva Couceiro; R. Morais Soares (da Parada até à Praça P. Couceiro)
Parada do Alto de S. João; Av. Afonso III até à rua David Lopes
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.
Av. Infante D. Henrique (parte)
Calçada das Lajes; Praça Ernesto Roma; Trv. Alto do Varejão; Largo das
Comendadeiras (parte); Largo de Santos-o-novo; R. da Escola P. Prazeres
R. Joseph Piel; R. Lopes; R. David Lopes (parte); R. Adolfo Coelho (parte);
Azinhaga Alto do Varejão; Caminho Alto do Varejão (parte).
R. Sousa Viterbo; R. David Lopes (parte); R. Braamcamp Freire; R. Adolfo
Coelho (parte); Av. Afonso III (de R. David Lopes até Cemitério Israelita).
Av. Mouzinho de Albuquerque da Praça P. Couceiro até à Rotunda; Pr. Aires de
Ornelas; Pr. João Azevedo Coutinho
Av. Mouzinho de Albuquerque da Rotunda até à escola P. Prazeres

António Sardinha
Bairro Lamosa

Av. Coronel Eduardo Galhardo; R. Themudo Barata
R. Francisco Pedro Curado; R. Eduardo Costa; R. Celestino da Costa (parte); R.
Castelo B. Saraiva (parte).
R. Barrilaro Ruas e patamares dos prédios da CML
Av. Gen. Roçadas da R. Mestre Ant. Martins até Pr. P. Couceiro; R. Lacerda e
Almeida (parte); R. Artur Paiva; R. Teixeira Pinto.
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.
R. Cesário Verde (parte); R. Estácio da Veiga; R. Conde de Monsaraz; R. Mestre
António Martins; R: Martins Sarmento (parte)
R. Dr. Lacerda e Almeida; R. Neves Ferreira; Calçada Poço dos Mouros (até
Sebastião S. Lima); R. Jacinto Nunes; R. Carrilho Videira (parte).
Largo Alferes Duarte; R. Carrilho Videira (parte); Calçada Poço dos Mouros
(parte); R. Heróis de Quionga (parte).
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).
R. da Penha de França da Pr. Ant. Sardinha até R. de Sapadores
R. do Triangulo Vermelho; R. Enfermeiras da Grande Guerra; R. José Augusto
Vieira; R. Feio Terenas; R. António Maria Batista; R: Borges Grainha.

Gualdim Pais

R. Gualdim Pais e Beco das Canas.

Travessa do Calado
Cesário Verde
Lacerda e Almeida
Sebastião Saraiva Lima
Penha de França

Nº de
Passagens
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Quadro 4 – Circuito Motocão
Circuito Manhã
Segunda a Sexta
Av. Coronel Eduardo Galhardo
Jardim Luís Ferreira
Morais Soares
Rua Actor Vale – Escola
Parada Alto S. João – P. de estacionamento
Rua Joseph Piel
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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
Quinta do Lavrado
Circuito B - Terça, Quinta
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 5 – 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 nº31
Rua Actor Vale nº14
Rua Coronel Ferreira do Amaral nº9
Rua Sabino de Sousa cz com Rua Melo Gouveia
Rua Nelson de Barros cz com Rua José Sobral Cid
Av. Afonso III nº23 (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)
- Alameda Dom Afonso Henrique: 5,23 m2
- Avenida General Roçadas: 8,86 m2
- Avenida Mouzinho de Albuquerque: 0,93 m2
- Calçada Das Lajes: 1,12 m2;
- Castelo Branco Saraiva: 1,89 m2
- Largo Alferes Francisco Duarte: 1,14 m2
- Praça Aires de Ornelas: 0,89 m2
- Praça Paiva Couceiro: 3,86 m2
- Rua 4 de Agosto: 1,23 m2
- Rua Actor Vale: 0,89 m2
- Rua António Luís Inácio: 2,21 m2
- Rua Barão Sabrosa: 7,49 m2
- Rua Carlos Ribeiro: 2,45 m2
- Rua Carvalho Araújo: 2,45 m2
- Rua Cesário Verde: 0,56 m2
- Rua Conde de Monsaraz: 1,86 m2
- Rua Coronel Ferreira do Amaral: 2,12 m2
- Rua da Penha de França: 5,54 m2
- Rua dos Baldaques: 5,90 m2
- Rua Dr. Oliveira Ramos: 11,65 m2
- Rua Gualdim Pais 0,98 m2
- Rua Mestre António Martins: 0,86 m2
- Rua Morais Soares: 1,77 m2
- Rua Paio Peres Correia: 6,23 m2
- Rua Professor Celestino da Costa: 0,56 m2
- Rua Sabino de Sousa: 4,89 m2
- Rua Sebastião Saraiva Lima: 1,89 m2
- Travessa do Calado: 0,86 m2
- Vila Celeste: 0,56 m2
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Total de 86,87 m2

Sinais verticais (reafixação/colocação)
- Avenida Coronel Eduardo Galhardo – 1;
- Avenida General Roçadas – 2;
- Praça Paiva Couceiro – 1;
- Rua Braamcamp Freire – 1;

Total de 5 sinais

Pilaretes (colocação e reposição)
- Avenida General Roçadas – 2;
- Calçada Cruz da Pedra – 2;
- Largo de Marques de Nisa – 1;
- Parada do Alto de São João – 3;
- Praça Paiva Couceiro - 2;
- Rua Artur de Paiva – 1;
- Rua Barão Sabrosa - 7;
- Rua da Madre de Deus – 2;
- Rua da Penha de França -1;
- Rua Eduardo Costa – 1;
- Rua Paio Peres Correia – 3;

Total de 25 pilaretes

Diversos trabalhos
- Jardim do Alto do Varejão – reafixar a placa no jardim;
- Parada do Alto de São João – reafixar a placa no jardim;
- Retirada de dois bancos de jardim na escola Professor Oliveira Marques;
- Rua Eduardo Costa – reafixar a placa no jardim;
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Ocorrências enviadas para a CML:
Candeeiros
- Alameda Dom Afonso Henrique – 1 oco;
- Avenida General Roçadas – 1 oco;
- Rua Artur de Paiva – 3 ocos;
- Rua da Madre de Deus – 1 oco;
- Rua da Penha de França – 3 oco;

- Rua Edith Cavel – 1 oco;
- Rua General Themudo Barata – 1 oco;
- Rua Paio Peres Correia – 1 oco;

Buracos ou abatimentos na faixa de rodagem
- Rua dos Heróis de Quionga - 1 oco;
- Rua Angelina Vidal – 1 oco;
- Rua Marques da Silva – 2 oco;
- Rua Morais Soares – 4 oco;

Ocorrências diversas
- Alameda Dom Afonso Henrique - tampa de telecomunicação;
- Alameda Dom Afonso Henrique - torneira de corte;
- Avenida Mouzinho de Albuquerque - vidro partido numa paragem;
- Caminho de Baixo da Penha - caixa de estore a cair;
- Largo do Marques de Nisa - sarjeta danificada;
- Parada do Alto de São João - portão do terreno aberto;
- Praça Paiva Couceiro - caixa SLAT;
- Rua Adolfo Coelho - rotura na via publica;
- Rua Artur de Paiva - CME;
- Rua Barão Sabrosa - caixa de telecomunicação danificada;
- Rua Castelo Branco Saraiva - tampa do esgoto danificada;
- Rua Castelo Branco Saraiva - tampa do esgoto;
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- Rua da Penha de França - caixa de telecomunicação danificada;
- Rua da Penha de França - Fiscalização de insalubridade em propriedades/terrenos/via pública;
- Rua do Cruzado Osberno - reconstrução do passeio;
- Rua do Sol a Chelas - muro;
- Rua dos Heróis de Quionga - tampa de madeira substituição;
- Rua Engenheiro Santos Simões - rampa de acesso para cidadãos com mobilidade reduzida;
- Rua José Inácio de Andrade - limpeza dos terrenos;
- Rua Marques de Silva CME - duas ocos;
- Rua Morais Soares - sarjeta danificada;
- Rua Nelson de Barros - pedido de paragem nova;
- Travessa do Calado - marcos e bocas de incêndio danificados;

Viaturas abandonadas ou estacionamento abusivo
- Avenida Afonso III – 2 oco;

Jardins e Espaços. Verdes
Foi efetuada a manutenção e assistência técnica dos espaços ajardinados contemplados no contrato de
manutenção:
- Alto Varejão;
- Avenida Afonso III (três espaços);
- Avenida Marechal Francisco da Costa Gomes (taludes);
- Avenida Mouzinho de Albuquerque (entre blocos);
- Avenida Mouzinho de Albuquerque (escadas);
- Avenida Mouzinho de Albuquerque (parque infantil);
- Calçada das Lajes;
- Espaço das laranjeiras;
- Forte de Santa Apolónia;
- Jardim Bulhão Pato;
- Jardim da Rua Gualdim Pais (triângulo;
- Mercado de Sapadores;
- Parada do Alto de São João;
- Parque de estacionamento da Rua Particular;
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- Praça António Sardinha;
- Praça Paiva Couceiro;
- Praceta Carlos Ribeiro;
- Rotunda Tratado de Lisboa;
- Rotunda Vale de Chelas;
- Rua António Gonçalves;
- Rua Cristóvão Falcão (lateral escola António Arroio);
- Rua do Cruzado Osberno;
- Rua Eduardo Costa (jardim);
- Rua Eduardo Costa (talude);
- Rua Francisco Pedro Curado (Prédios EPUL);
- Rua Francisco Pedro Curado (Traseiras do parque infantil);
- Rua Henrique Barrilaro Ruas;
- Rua Paio Peres Correia;

Reparação/manutenção de sistema de rega:
- Rua Francisco Pedro Curado;
- Parada do Alto de S. João;
- Praça Paiva Couceiro;
- Rua Henrique Barrilaro Ruas;
- Avenida Afonso III;
Trabalhos realizados nas escolas:
Escola Professor Oliveira Marques
- Substituição de dois bancos existentes por dois bancos recuperados;
- Colocação de uma fechadura na sala dos professores;
- Substituição de duas sanitas e devidas ligações;
- Substituição de dois autoclismos por novos;
- Substituição de três torneiras de esquadria ½ x 3/8;
- Substituição de três liras 3/8 x 3/8;
- Colocação de dois emboques de sanita novos;
- Reparação de fechadura da porta da sala três;
- Reparação de dobradiças da porta da sala um;
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- Reparação do desnivelamento da porta do WC meninas;
- Reparação de porta do armário de madeira no gabinete dos professores;
Jardim de infância
- Colocação de dois armários (cacifos) de arrumos;
- Colocação de armário em PVC no despenseiro;
CAF
- Remoção do equipamento de registo de ponto biométrico;
- Colocação de fecho no portão de acesso ao CAF;
- Reparação de janela da ludo-biblioteca;
E.B. Actor Vale
- Reparação de trinco do portão de acesso a viaturas;
CAF
- Reparação de fechadura de acesso ao pátio;
- Reparação de rede de portão de acesso ao pátio;

Mercado de Sapadores
- Substituição de fechadura de porta de acesso aos balneários;

Sede
- Colocação de dois quadros de cortiça no hall do R/C;
- Substituição de lâmpada no corredor do primeiro andar;
- Substituição de lâmpada em gabinete;
- Reforço de dobradiças de porta do gabinete de apoio à Presidência;
- Substituição de dez arrancadores na área de trabalho comum no R/C;
- Substituição de luminárias na área de trabalho comum no R/C;
- Substituição de fechadura de gabinete;
- Pintura de gabinete no piso superior;
- Colocação de luminárias recuperadas no gabinete do piso superior;
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Polo Multiusos
- Desentupimento de esgoto de WC no primeiro andar;
- Execução de uma parede em pladur;
Polo Morais Soares
- Remoção de floreiras junto ao edifício;
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Posto Médico
- Reparação de fechadura de acesso à zona de sujos através do gabinete do dentista;
Poda das árvores
- Praça Paiva Couceiro – dezasseis árvores;
- Rua António Gonçalves – treze árvores;
Plantação das árvores
- Praça Paiva Couceiro – uma árvore;
Parque Infantil
- Praça António Sardinha – Reparação de baloiço.
Manutenção/limpeza de bebedouro
- Praça Paiva Couceiro – Limpeza e desentupimento;
- Rua Francisco Pedro Curado – Limpeza e desentupimento;
- Jardim Bulhão Pato – Limpeza e desentupimento;
- Rua do Cruzado Osberno – Limpeza e desentupimento;
- Parada do Alto de S. João – Limpeza e desentupimento;
- Rua do Forte de Sta. Apolónia – Desentupimento;
- Rua Paio Peres Correia – Limpeza;
- Praça Paiva Couceiro – Colocação de placa informativa;
- Rua Paio Peres Correia – Colocação de placa informativa;
- Rua Francisco Pedro Curado – Colocação de placa informativa;
- Rua do Cruzado Osberno – Colocação de placa informativa;
- Parada do Alto de S. João – Colocação de placa informativa;
- Praça Paiva Couceiro (quiosque) – Reparação de torneira;
Diversos trabalhos
- Corte e remoção de arbusto seco da Parada do Alto de São João;
- Remoção de cepo na Praça Paiva Couceiro;
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- Colocação de três tutores na Praça Paiva Couceiro;
- Colocação de um acrílico novo na vitrine informativa do contentor de doação de roupa da Praça Paiva
Couceiro;
- Substituição de fechadura de cabine de leitura;
- Desempenamento de estantes de cabine de leitura;
- Substituição de acrílico na vitrine informativa do contentor de doação de roupa da Quinta do Lavrado;
- Limpeza de graffitis das vitrines dos contentores de doação de roupa da Alameda D. Afonso Henriques
e Jardim Bulhão Pato;
- Recolha de uma mesa e várias almofadas da Ludoteca da Escola Professor Oliveira Marques para o
Posto de Limpeza e Pavilhão Multiusos;
- Praça Paiva Couceiro – Colocação de 4 placas informativas nos espaços ajardinados;
- Praça Paiva Couceiro – Colocação e posterior remoção de cabos de aço ao no interior da praça, para
apoio a evento do pelouro da cultura;
- Praça Paiva Couceiro – Criação de espaço de homenagem aos autarcas e ao poder local com respetiva
plantação de árvore;
- Praça Paiva Couceiro – Colocação de quinhentos metros de rede provisória, com um metro de altura,
pelo perímetro do espaço ajardinado com a finalidade de o mesmo medrar;
- Quinta do Lavrado – Montagem e desmontagem de duas tendas de apoio ao evento;
POP Escolas
Escola EB23 Nuno Gonçalves:
“Uma boa higiene para uma boa saúde” - aquisição de materiais e equipamentos para os wc dos alunos
WC meninas


Substituição de sanita partida;



Substituição de quatro torneiras antigas por novas temporizadas;



Colocação de duas saboneteiras novas;



Colocação de cinco tampos de sanita novos;



Colocação de quatro plugs para tapar buracos de torneiras antigas;



Colocação de quatro fechos nas portas;



Colocação de um secador de mãos automático novo;



Colocação de um espelho novo;

WC meninos


Substituição de seis torneiras antigas por novas temporizadas;
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Colocação de duas saboneteiras;



Colocação de seis tampos de sanita novos;



Colocação de dezasseis fechos nas portas;



Colocação de um secador de mãos automático novo;



Colocação de um espelho novo;



Colocação de um porta-rolos de papel higiénico;

Aplicação IPenha:
Durante o período de 1 de março até 30 de abril, deram entrada no total 18 ocorrências:


12 ocorrências encaminhadas para CML – dos quais 4 foram resolvidas;



6 ocorrências de responsabilidade da Junta de Freguesia – dos quais 6 foram resolvidas;

Portal Na Minha Rua LX:
Durante o período de 1 de março até 30 de abril, deram entrada no total 35 ocorrências – dos quais 25
foram resolvidas.
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