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1. AMBIENTE URBANO 

 
LIMPEZA URBANA 

 
Varredura 

Em relação à varredura das ruas, esta efetua-se de segunda a sexta-feira das 08h00 as 17h30 e aos sábados 

das 08h00 às 16h30. 

Foi efetuado um total de 1621 passagens em todos os diferentes cantões (a divisão pelas ruas está descrita 

no anexo referente à Limpeza Urbana).  

O número de varreduras mensal foi o seguinte: 

 Mês de novembro: 464 passagens em cantões; 

 Mês de dezembro: 348 passagens em cantões;  

 Mês de janeiro: 448 passagens em cantões; e, 

 Mês de fevereiro: 361 passagens em cantões. 

 

Aplicação GOPI ‘Na minha rua LX’ 

Deram entrada na aplicação GOPI, através da plataforma ‘Na Minha Rua’, 49 ocorrências, das quais 42 foram 

prontamente resolvidas. Do total de ocorrências que deram entrada na aplicação, 7 foram reencaminhadas 

para a CML por não serem da competência da Junta de Freguesia da Penha de França. 

Quanto ao Portal ‘Na Minha Rua’, foram criadas 149 ocorrências relacionadas com a higiene urbana, da 

competência da Câmara Municipal de Lisboa. 

Motocão 

Os circuitos do motocão, efetuam-se de segunda a sábado das 08h00 às 16h30. 

De 5 de dezembro de 2017 até ao final do período desta informação escrita não se efetuou serviço de 

motocão, devido a acidente ocorrido com o mesmo, porém as reclamações e/ou observações dos fregueses 

relativamente a dejetos caninos na via publica foram sendo resolvidas por meio de lavadora mecânica ou de 

varredura manual. Até ao dia do acidente, todos os circuitos foram efetuados nos dias referidos. 

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 está descrita no anexo referente à Limpeza Urbana). 
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Operações especiais de limpeza e desmatações 

No período desta informação escrita foram efetuadas várias operações especiais de limpeza que consistem 

na intervenção das equipas da Limpeza Urbana fora da programação mensal. 

Estes trabalhos compreendem a desmatação, lavagem, deservagem, limpeza e remoção de todos os lixos 

existentes nas áreas determinadas. 

 

Foram realizadas OEL nos seguintes arruamentos e locais: 

 

- Escola Básica Arquiteto Victor Palla; 

- Escola Básica Professor Oliveira Marques. 

 

Foram realizadas desmatações nos seguintes locais: 

 

 - Terreno em frente às bombas de gasolina da Galp na Avenida Mouzinho de Albuquerque; 

 - Rua António Gonçalves; 

 - Rampa junto ao muro do Pátio das Comendadeiras (Av. Mouzinho de Albuquerque). 

 

 

Circuito de limpeza e manutenção de sarjetas e sumidouros 

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

 Circuito Teixeira Pinto; 

 Circuito General Roçadas I; 

 Circuito General Roçadas II; 

 Circuito Castelo Branco Saraiva; 

 Circuito Penha de França; e, 

 Circuito António Sardinha. 

Os circuitos de sarjetas e sumidouros são iguais aos cantões de varredura (a divisão pelas ruas está descrita 

no anexo referente à Limpeza Urbana). 

 

Circuito de Corte de Ervas 

Durante o período a que se refere esta informação escrita, o posto de limpeza efetuou um total de 36 

circuitos de cortes de ervas na Freguesia (a divisão pelas ruas está descrita no anexo referente à Limpeza 

Urbana). 
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Os circuitos estão divididos pela seguinte periodicidade: 

 Mês de novembro: 6 circuitos concluídos;  

 Mês de dezembro: 7 circuitos concluídos; 

 Mês de janeiro: 11 circuitos concluídos; e, 

 Mês de fevereiro: 12 circuitos concluídos. 

 

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

Além dos circuitos definidos foi realizado o corte de ervas nos seguintes arruamentos: 

 Rua General Themudo Barata; 

 Rua Eng. Santos Simões; 

 Rua da Madre Deus; 

 Rua Nelson de Barros; 

 Rua do Forte de Stª Apolónia; 

 Vila Cândida; 

 Calçada das Lajes. 

 

Circuito de aplicação integrada – solução de vinagre álcool a 15% 

Foram efetuados os seguintes arruamentos: 

 - Rua David Lopes; 

 - Rua Henrique Barrilaro Ruas. 

 

Aplicação IPenha 

Durante o período desta informação escrita, deram entrada 96 ocorrências na aplicação IPenha. Destas, 49 

foram encaminhadas para a Câmara Municipal de Lisboa e 1 foi encaminhada para a Junta de Freguesia de 

Arroios. Das 96 ocorrências, 46 eram da responsabilidade da Limpeza Urbana da Junta de Freguesia da Penha 

de França. Das 49 ocorrências encaminhadas para a CML estão 3 por resolver. 
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2. ASSOCIATIVISMO  
 

As associações da Freguesia desempenham um papel central na nossa comunidade. A Junta de Freguesia, 

consciente da importância destas associações, procurou reunir-se com elas no sentido de criar uma 

plataforma de colaboração. Estes encontros têm resultado na renovação de alguns protocolos e na criação 

de outros.  

 

Reuniões: 

Associação de Rádio Amadores da Região de Lisboa 

Sport Clube Maria Pia 

Ginásio Alto Pina  

Sporting Clube da Penha 

Clube Futebol Varejense 

Associação Juvenil Pedro Jorge Frassati 

Clube Musical União  

Comissão de Moradores do Bairro Horizonte 

FNA 

CNE 42 (Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 42) 

Arco Clube Ar Livre 

Apoios prestados neste Periodo : 

 

Mês  Dia Entidade Apoio Observações 

Novembro 11 Frassati Transporte (Carrinha) Sassoeiros 

 17 S.C Penha Sala de Reuniões 

(Multiusos) 

JF –Penha França 

Multiusos 

 18 Frassati  Transporte (Carrinha)  JF - Marvila 

Fevereiro 24 Frassati Transporte (Reuniões) Miraflores 
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3. ATIVIDADES ECONÓMICAS 

Licenciamentos 

No período compreendido entre 01 de novembro de 2017 a 28 de fevereiro de 2018, deram entrada 112 

processos LZ - Licenciamento Zero - referentes a ocupações do espaço público, junto aos estabelecimentos 

comerciais, na área da nossa Freguesia, 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 LZ para as ocupações que existam ilegalmente (e que possam ser alvo 

de legalização) junto dos serviços da Junta, uma vez que estes procedimentos são agora competência das 

Freguesias. 

Mercado de Sapadores 

Durante o período compreendido entre 01 de novembro de 2017 e 28 de fevereiro de 2018, as 14 lojas 

estiveram ocupadas e os 44 lugares disponíveis no parque de estacionamento para arrendamento estiveram 

todos ocupados.  

Relativamente às bancas/lugares encontravam-se, a 31 de dezembro de 2017, quatro livres – uma de 

peixe/marisco e três de hortícolas/fruta.  

No entanto, uma das bancas de peixe/marisco ficou livre, pelo que, no período compreendido entre 01 de 

janeiro e 28 de fevereiro de 2018, estavam livres duas bancas/lugares de peixe e três de hortícolas/fruta. 

Continua-se a promover no Mercado a recolha de óleos alimentares, podendo esta ser efetuada de segunda 

a sexta entre as 8h00 e as 14h00. 

 

Penha Empreende 

Durante os meses de novembro de 2017 a fevereiro de 2018, o Penha Empreende apresentou vários projetos 

à Junta de modo a acrescentar valor a ambas as partes envolvidas. Destas reuniões destacam-se: 

 

 Mobilidade – Projeto Cicloficina a Pedal; 

 Educação – Projeto ligado à prevenção do Bullying nas escolas. 
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Durante o período a que remete esta informação escrita, o Penha Empreende fez um total de 33 

atendimentos nas áreas do empreendedorismo startup, intraempreendedorismo e empreendedorismo 

social. Atualmente o Penha Empreende acompanha regularmente cerca de 10 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 e/ou Acredita Portugal) e a financiamentos.  
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4. BEM-ESTAR ANIMAL 
 

A Junta de Freguesia 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 que continuará a fazer parte dos nossos interesses: zelar pelo bem de todos os 

seres vivos da freguesia, quer sejam eles humanos, ou não humanos. 

 

Durante estes quatro meses, a JFPF recebeu diversos contactos de cidadãos com diferentes pedidos de 

ajuda. Entre eles estão: 

 

 Alertas para a colocação de enxofre na via pública, para controlo de pragas, mas que prejudicam a 

saúde de animais e humanos;  

 Pedidos de adoções de gatos, que foram encaminhados para o MEG;  

 Pedidos de ajuda de famílias para a doação de animais causada por diversos tipos de incapacidade 

(físicas, doença, monetárias, entre outras) em mantê-los. Nestes casos a Junta tenta interceder junto 

da CAL no sentido de recolherem os animais, o mesmo nunca foi possível. Todas as situações têm 

sido resolvidas através de campanhas de adoção realizadas no Facebook da Junta, e/ou na revista 

mensal da freguesia, a Penha. 

 

NOVEMBRO 

 

No dia 8 de novembro estabeleceu-se uma parceria com a Clínica Veterinária Coolvet para robustecer as 

sinergias entre a Junta, a comunidade e os negócios locais, no sentido da promoção do Bem-Estar Animal, 

bem como nas práticas que o garantem, como por exemplo a esterilização. 

A Coolvet, optando por não ter um protocolo escrito, assumiu a parceria com a Junta dando garantia de 

valores mais baixos para animais de rua e pessoas com dificuldades financeiras. 

 

MEG em novembro: 

 

Procedimento Valor 

Adoções - 

CED Macho 4 

CED Fêmeas 3 

Recolhidos para adoção 4 
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Dezembro 

 

A 18 de dezembro recebeu-se informação de que moradores de um apartamento na Rua Ator Vale teriam 

abandonado a casa com um gato no seu interior. A Junta procedeu à recolha do animal deixando o mesmo 

aos cuidados do MEG. Entretanto, o gato foi adotado em dezembro. 

 

MEG em dezembro: 

 

Procedimento Valor 

Adoções 2 

CED Macho 1 

CED Fêmeas 3 

Recolhidos para adoção 5 

 

Janeiro 

Em janeiro chegou ao conhecimento da JFPF informação sobre o Prémio Inovação da Valorpneu. Este 

concurso, que visa premiar ideias inovadoras sobre a reciclagem / reutilização de pneus, atribui um valor de 

10 mil euros para a concretização da ideia vencedora.  

 

A Junta de Freguesia convidou a Escola António Arroio a participar neste concurso, apresentando uma ideia 

para construção de abrigos para gatos construídos a partir de pneu, fosse ele cru ou processado. Desde 

então que a JFPF tem, juntamente com uma turma do 11º ano da escola artística, frequentado workshops, 

palestras e conferências sobre a reutilização deste material. 

 

A 12 de janeiro foi fechada uma parceria com o Hospital Veterinário do Arco do Cego. Uma vez que a 

freguesia da Penha de França não dispõe de nenhuma unidade veterinária hospitalar, entendeu-se celebrar 

este protocolo. Entretanto, foi também fechada a possibilidade de os animais encaminhados pela Junta de 

Freguesia poderem ser vacinados pelo valor de compra das vacinas, sem valores acrescidos como é prática 

em outros veterinários. 

 

A 19 de janeiro visitou-se a colónia de gatos do cemitério do Alto de S. João, protegida pelos trabalhadores 

do crematório. Foi dada uma ajuda de ração para os animais, ao abrigo da Bolsa Solidária Animal. 

 

MEG em janeiro 

 

Procedimento Valor 

Adoções 6 

CED Macho 7 

CED Fêmeas 8 
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Recolhidos para adoção 1 

 

Fevereiro 

 

A 23 de fevereiro foi realizada mais uma visita ao cemitério e novamente fornecida alimentação para os 

gatos. 

 

Também a 23 de fevereiro, a Junta de Freguesia visitou um abrigo do Movimento Movido a 4 Patas, do 

projeto Aldeia dos Gatos, em Sintra. Com esta visita pretendeu-se verificar a possibilidade de trazer a Aldeia 

dos Gatos para a freguesia. 

 

MEG em fevereiro 

 

Procedimento Valor 

Adoções 7 

CED Macho 1 

CED Fêmeas 2 

Recolhidos para adoção - 

 

 

Comissão Local para o Bem-Estar Animal 

 

A 17 de novembro realizou-se a primeira reunião da Comissão 

Da primeira reunião surgiu a criação de 3 grupos de trabalho: 

 

1 – Grupo de Trabalho de Comunicação, Sensibilização e Formação; 

2 – Observatório Animal e Bolsa Solidária Animal; 

3 – Grupo de Trabalho de Acompanhamento de Animais de Rua 

 

Bolsa Solidária Animal 

 

Meses Donativos em kg 

Novembro 8 

Dezembro 0 

Janeiro 16 

Fevereiro 22 
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5. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAÚDE 

 
Informação de âmbito geral 

 

3 de novembro - Reunião Fátima Palhas sobre a Rede Social de Lisboa, Grupo das Dinâmica Familiares. 

3 de novembro - Visita Domiciliária conjunta com SCML na Rua Martins Sarmento, n.º2, 1.º dto. 

6 de novembro - Encontro com o tema ‘A gestão do Voluntariado - Que impacto nas organizações?’, 

promovido pela A Câmara Municipal de Lisboa - Apresentação do Banco de Voluntariado da Câmara 

Municipal de Lisboa. 

6 de novembro - Reunião Rede Social - Ações de qualificação agentes - Casa dos Direitos Sociais.  

7 de novembro - Reunião técnica equipa semanal. 

9 de novembro - Reunião de sustentabilidade do BIPZIP da Mercearia Social da Penha. 

10 de novembro - Reunião de sustentabilidade do BIPZIP da Praça Liga@te ao Bairro. 

10 de novembro - Evento Entre Idades - Um dia de Sonho-Modelo por um dia no Museu - Museu Nacional 

do Azulejo - Participação com um grupo de Idosos. 

10 de novembro - Comemorações do S. Martinho na Praça Paiva Couceiro. 

10 de novembro - Comemorações do S. Martinho no Centro Social e Paroquial da Penha de França. 

10 de novembro - Reunião com As Castiças. 

15 de novembro - Reunião para da CSF para a criação de grupo de trabalho da Comissão Especializada sobre 

casos de Evidência. 

16 de novembro - Reunião com a Effect - Comunicação, Lda. 

20 de novembro - Reunião com a SCML sobre a operacionalização do programa PO AMPC – Programa 

Operacional de Apoio à Pessoa Mais Carenciada. 

20 de novembro - Reunião Pingo Doce Bela Vista – Cabazes de Natal. 

24 de novembro - Tarde de Fados Solidários. 

27 de novembro - Atendimentos Sociais para utentes beneficiários do Banco Alimentar da Conferência 

Vicentina, no âmbito dos Cabazes de Natal 2017. 

28 de novembro - Atendimentos Sociais para utentes beneficiários do Banco Alimentar da Conferência 

Vicentina, no âmbito dos Cabazes de Natal 2017. 
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28 de novembro - Reunião Agência de Viagem Top Atlântico. 

29 de novembro - Atendimentos Sociais para utentes beneficiários do Banco Alimentar da Conferência 

Vicentina, no âmbito dos Cabazes de Natal 2017. 

29 de novembro - Reunião Agência de Viagem Halcon. 

30 de novembro – Atendimentos Sociais para utentes beneficiários do Banco Alimentar da Conferência 

Vicentina, no âmbito dos Cabazes de Natal 2017. 

 

04 de dezembro – Reunião para processo de Teleassistência. 

11 de dezembro – Almoço de Natal. 

11 de dezembro – Entrega de doação e visita à Mercearia Social da Penha de França - Alunos 7.º ano Escola 

Nuno Gonçalves. 

13 de dezembro – Almoço de Natal. 

15 de dezembro –  Entrega de doação e visita à Mercearia Social da Penha de França - Alunos 7.º, 8.º, 9.º 

ano Escola Nuno Gonçalves. 

15 de dezembro –  Receção de doação e visita à Mercearia Social da Penha de França – Alunos Externato 

Marques de Pombal. 

19 de dezembro –  Participação no Programa Preço Certo – Receção de Montra de Prémios para a Mercearia 

Social da Penha. 

21 de dezembro - Levantamento de doação do Lidl para a Mercearia Social da Penha. 

 

11 de janeiro – Reunião sobre Expo Saúde com a Associação Internacional de Temperança – Igreja Adventista. 

15 de janeiro – Reunião Fátima Palhas - Rede Social de Lisboa. 

15 de janeiro – Reunião Modatex – Curso de corte e costura. 

16 de janeiro – Seminário Internacional do Observatório de Luta contra a Pobreza na Cidade de Lisboa - 

Problemática da pobreza na cidade de Lisboa. 

16 de janeiro – Entrega de doação e visita à Mercearia Social da Penha de França da APPCDM, Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental. 

17 de janeiro – Reunião com Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa sobre parceria para 

Projeto Companhia. 

18 de janeiro – Reunião com o Instituto de Música Vitorino Matono sobre Coro Sénior. 

22 de janeiro – Reunião com o consórcio do Projeto BipZip Liga@te ao Bairro. 

23 de janeiro – Entrevistas com formandos para curso Modatex. 
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26 de janeiro – Reunião na Direcção-Geral Dos Estabelecimentos Escolares sobre o programa de atividades 

do Grupo Dinâmicas Familiares da CSF. 

 

01 de fevereiro – Reunião do Grupo de Trabalho de Idosos da Quinta do Lavrado. 

05 de fevereiro – Reunião com diretora e Técnicas da SCML. 

05 de fevereiro – Reunião com a APAR - Associação PAR – Respostas Sociais – Criação de parceria para 

workshops sobre parentalidade. 

06 de fevereiro – Reunião APPCDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental 

sobre parceria para inclusão de voluntários. 

06 de fevereiro – Workshop Garantia jovem promovido pelo IEFP. 

07 de fevereiro – Reunião sobre Expo Saúde com a Associação Internacional de Temperança – Igreja 

Adventista. 

07 de fevereiro – Reunião CML. 

07 de fevereiro – Reunião com Maestro João Silva sobre Coro sénior. 

09 de fevereiro – Reunião com Médicos do Mundo e GAT - Grupo de Ativistas em Tratamentos – sobre 

Programa Piloto para Implementação de unidade móvel. 

09 de fevereiro – Reunião com Feira Fórum sobre evento na Praça Liga@te ao Bairro. 

14 de fevereiro –  Reunião com Equipa Médicos do UCS Oriente para apresentação dos serviços que a JF 

presta aos idosos e população em geral. 

15 de fevereiro –  Conferência de Solidariedade Social promovida pelo LIDL. 

15 de fevereiro –  Reunião com Refood. 

19 de fevereiro –  Visita da CML à Mercearia Social e Loja social, Arq. Paula Cunha, Dra. Rosália e Dra. Maria 

do Céu. 

26 de fevereiro –  Reunião Grupo de Trabalho de Envelhecimento. 

27 de fevereiro – Participação com grupo de idosos no Programa Televisivo da SIC - ‘Doutor Saúde"  

 

Comissão Social de Freguesia da Penha de França 

Nos últimos meses foram realizadas várias reuniões do grupo de trabalho das dinâmicas familiares e do grupo 

de trabalho das pessoas idosas. 

Foi criado um grupo de trabalho constituído por técnicos da JFPF, da SCML, do agrupamento de escolas da 

freguesia, da Casa Pia de Lisboa, do Centro de Saúde, da CPCJ e da PSP. O objetivo deste grupo é a discussão 

conjunta realizada por uma equipa multidisciplinar de casos multiproblemáticos com o propósito de criar 
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planos e estratégias preventivas e individuais. Prevê-se otimizar os recursos sociais da freguesia evitando 

duplicação de intervenções. Foi criado o regulamento, ficha de sinalização, o plano de intervenção e a 

declaração de autorização. 

Foram desenvolvidas diversas atividades previstas no plano, como a tarde de Fados e o dia da mulher. 

Avançamos com a divulgação do Projeto Penha Liga a iniciar em abril, assim como do Coro Sénior.  

No mês de fevereiro iniciou-se a preparação do 5.º plenário da CSF. 

 

Penha Liga 

O Penha Liga é um projeto que pretende prevenir e combater o isolamento social dos idosos. 

É desenvolvido pelo Pelouro de Desenvolvimento Social e Saúde da Junta de Freguesia da Penha de França, 

através de técnicos especializados, como a enfermeira do Posto Médico.  

O principal objetivo do programa é melhorar a qualidade de vida dos idosos, através do diálogo e da 

companhia, combater a solidão, consciencializar o idoso de que a sua entidade é valiosa para a comunidade, 

assim como o seu bem-estar, e proporcionar meios de apoio no que concerne à saúde física e psíquica. 

O Projeto Penha Liga será dinamizado através de contacto diário/semanal em que é realizada uma chamada 

telefónica, não só no sentido de saber como se encontra o idoso em relação à sua saúde física e mental, bem 

como também dar-lhe uma palavra amiga de conforto, companhia e amizade. 

Dispomos de um guião que oriente a chamada telefónica, por forma a assegurar que a dinâmica é realizada 

de acordo com os objetivos previstos. 

Prevê-se o inicio do Penha Liga no dia 2 de abril de 2018. 

 

Caixa Sinalizadora 

No âmbito do projeto Penha Liga e do Projeto Companhia está a ser criada uma caixa sinalizadora para que 

qualquer pessoa possa facilmente sinalizar idosos isolados. Será colocada em farmácias, postos de Saúde, 

centros de dia, centros sociais, entidades parceiras, entre outras. 

Prevê-se estar disponível em abril 2018.  

 

Coro Sénior 

Pretende-se através deste projeto fomentar o envelhecimento ativo e a participação cívica dos idosos, 

reavivando memórias e vivências, nomeadamente através dos cantos populares e regionais, estimulando as 

suas capacidades cognitivas e intelectuais.  

Constituindo a prática do canto um excelente meio para a integração dos cidadãos em comunidade, 

pretende-se contribuir para a diminuição do isolamento na população sénior, fomentando o envelhecimento 
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ativo e melhorando a qualidade de vida da população sénior da freguesia, promovendo a participação ativa 

na comunidade, valorizando a importância da ocupação dos tempos livres como forma de diminuir o 

isolamento, desenvolver competências e aptidões, com grande enfoque nas atividades culturais e artísticas. 

Prevê-se o inicio dos ensaios do Coro Sénior no mês de abril de 2018. 

 

Espaço Nova Atitude (ENA) – Quinta do Lavrado 

Foi criado um novo projeto para o espaço ENA, o Penha Gerações que visa servir a comunidade 

disponibilizando atividades para crianças/jovens e população sénior. 

O Penha Gerações dinamiza um conjunto de atividades e iniciativas que promovem a interação entre pares, 

o bem-estar e a integração, valorizando a partilha com a comunidade e entidades parceiras, promovendo a 

intergeracionalidade. As atividades previstas são ginástica sénior, informática sénior, ateliers de expressão 

plástica, manta solidária, saúde alimentar, Terapia da Flor, Penha a Conversa em Dia, expressão dramática, 

entre outras. 

 

O inicio deste novo projeto foi previsto para janeiro de 2018, no entanto, com a mudança do Gabinete do 

Desenvolvimento Social e dos Serviços de Enfermagem para as instalações do ENA, no dia 15 de fevereiro, o 

projeto foi suspenso temporariamente e encontra-se em reformulação. 

 

Loja Social ‘Projeto Troca Amiga’ 

O Projeto apoiou cerca de quarenta agregados familiares da freguesia com vários artigos de roupa de 

senhora, homem e criança, assim como atoalhados e roupas de cama. 

Neste período foram realizadas oito visitas domiciliárias para a atribuição e receção de móveis 

(essencialmente móveis de quarto, camas, colchões, estrados, roupeiros e também mesas e cadeiras). 

Recebemos cerca de quinze sacos de roupa de doações de particulares. 

No dia 5 de fevereiro foi ativado o plano de contingência (baixas temperaturas) para as pessoas em situação 

de sem-abrigo, com a instalação do centro operacional no Pavilhão Municipal Manuel Castelbranco, com o 

qual contribuímos com roupas interiores, camisolas, calças de homem e mulher e atoalhados. 

 

Mercearia Social da Penha 

A Mercearia Social da Penha, no período indicado, apoiou 173 agregados familiares, conseguindo chegar 

diretamente a cerca de 442 pessoas.  

Continuamos a recolher, diariamente, bens sem valor comercial nos Lidl’s de Xabregas e da Penha de França. 

Recebemos angariações de bens para a Mercearia Social do LIDL, da Delta & Grupo Nabeiro, Sovena, além 

de bens doados por particulares. 
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Recebemos ainda doação e visita à Mercearia Social da Penha de França pelos alunos 7.º ano Escola Nuno 

Gonçalves, dos Alunos Externato Marques de Pombal, assim como doação e da APPCDM, Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental. 

Participamos no Programa Preço Certo, no qual recebemos a uma Montra de Prémios para a Mercearia Social 

da Penha. 

 

Penha Repara 

Desde o lançamento do programa de apoio para pequenas intervenções nas habitações de agregados 

carenciados, já foram apoiadas nove famílias. 

 

Trabalho Comunitário 

Foram enviados seis pedidos de prestação de trabalho comunitário para a Junta de Freguesia através da 

Equipa de Lisboa de Trabalho Comunitário, da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Quatro 

prestações do trabalho comunitário foram cumpridas com sucesso e duas encontram-se ainda cumprir a 

medida aplicada. 

 

Bolsa Solidária Animal 

A Bolsa Solidária Animal é uma resposta social para agregados familiares que se encontram em situação de 

desvantagem social que, de forma gratuita, podem ter acesso a produtos alimentares e cuidados veterinários 

para os seus animais. 

No acesso a produtos alimentares foram apoiados doze agregados familiares. Quanto aos cuidados 

veterinários, foram apoiados cinco agregados familiares. 

 

Transporte Solidário 

Durante este período, existiram 362 marcações do Transporte Solidário, verificando-se uma grande procura, 

nomeadamente para hospitais, clínicas de fisioterapia e centros de saúde. 

 

Bolsa de Voluntariado Social 

A Bolsa de Voluntariado Social da Penha de França pretende promover o encontro entre a oferta e a procura 

de Voluntariado Social, sensibilizar os cidadãos para o voluntariado, divulgar projetos e oportunidades de 

voluntariado, contribuir para o aprofundamento do conhecimento e disponibilizar ao público informações 

sobre esta temática  
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Com a gestão da Bolsa de Voluntariado Social, não só acolhemos as candidaturas de pessoas interessadas 

em fazer voluntariado social na Junta de Freguesia da Penha de França, como procedemos ao 

encaminhamento de voluntários para os projetos, acompanhando o processo da sua integração.  

Estamos a concluir a base de dados e em breve iniciaremos a integração de voluntários em projetos sociais. 

 

Cabazes de Natal 

No desenvolvimento de uma política social inclusiva, de ajuda a quem precisa, a Junta de Freguesia da Penha 

de França atribuiu cabazes de Natal a famílias carenciadas da freguesia. 

A atribuição dos cabazes de Natal teve em consideração a situação económica difícil de muitas famílias, tendo 

em particular relevância a composição dos seus agregados. Foram distribuídos três cabazes diferentes com 

diversos produtos alimentares de primeira necessidade.  

Disponibilizámos bens para a realização de refeições, transmitindo algum conforto e dignidade ao Natal de 

467 famílias, apoiando no total 1126 fregueses. 

 

POAPMC – Programa Operacional De Apoio Às Pessoas Mais Carenciadas 

O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas - POAMC consiste na distribuição de 

géneros alimentares e/ou de bens de primeira necessidade, durante 27 meses, sob forma de cabazes, 

semanalmente. 

O Projeto é desenvolvido pela SCML, Segurança Social e Cruz Vermelha Portuguesa.  

Foi realizado um Acordo de Cooperação que visa a colaboração da Freguesia da Penha de França na 

operacionalização do PO APMC no município de Lisboa, concretamente através da cedência do espaço de 

uma sala no Espaço Nova Atitude. 

O programa iniciará no dia 22 de março de 2018 e está contemplada a distribuição de 142 cabazes para 

beneficiários da freguesia da Penha de França identificados pela Segurança Social. 

 

Atendimentos Sociais 

Foram feitos 240 atendimentos sociais, que resultaram no apoio económico a 88 famílias carenciadas da 

Freguesia. Este apoio destina-se ao pagamento de faturas de água, luz, gás, renda, medicação e óculos, apoio 

alimentar da Mercearia Social e apoio aos animais. 

No âmbito dos Cabazes de Natal, foram efetuados 50 atendimentos sociais a beneficiários do banco 

alimentar da Conferência Vicentina. 
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Para além dos atendimentos, foram ainda recebidas cerca de 15 sinalizações de âmbito social, económico 

ou habitacional. O apoio prestado pela Junta de Freguesia inclui a dimensão económica (pagamento de 

faturas) mas também a articulação com os parceiros da freguesia, nomeadamente SCML e Centros Sociais e 

Paroquiais, PSP, o que resulta em encaminhamentos para respostas / recursos existentes.  

 

SAÚDE 

 

Posto Médico 

No Posto Médico da Junta de Freguesia, do Polo Morais Soares, realizaram-se, neste período, 496 consultas 

de especialidade (clínica geral, psicologia, oftalmologia, ortopedia, otorrino), 35 próteses, e 352 consultas de 

estomatologia. 

No Posto de Enfermagem, efetuaram-se cerca de 398 tratamentos. 

De referir que as consultas de todas as especialidades médicas foram suspensas no inicio de fevereiro de 

2018. Os serviços de Enfermagem foram deslocados para o Espaço Nova Atitude. Esta suspensão e alteração 

dos serviços de enfermagem deveu-se ao encerramento do Polo Morais Soares. 
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6. DESPORTO 

 

No âmbito da oferta desportiva da Junta de Freguesia no Espaço Multiusos, a frequência é de um total de 

314 utentes e divididos pelas seguintes modalidades: Zumba – 29 | Aeróbica – 18 | Ginástica de Manutenção 

– 55 | Chi Kung - 48 | Karaté (Doju Ryu) – 24  | Karaté (Shotokan) – 16 | Krav Maga – 24 | Yoga – 16 | 

Tai-Chi – 4 | Danças Criativas – 17 |  Pilates – 57 | Danças Orientais - 6. 

 

IV Olisipíadas – Jogos da Cidade de Lisboa 

Nas Olisipíadas, programa dinamizado pela Câmara de Lisboa em parceria com a Junta de Freguesia, estão 

inscritos 82 atletas nas seguintes modalidades: Andebol – 10 | Ginástica – 3 | Futebol – 41 | Karaté – 6 | 

Basquetebol – 20 | Modalidades de demonstração – 2 

 

Ultimate frisbee 

Dias 26 e 27 de novembro de 2017 e 10 e 11 de fevereiro de 2018 decorreu um evento da modalidade frisbee em que 

tiveram oportunidade de participar, não só os elementos da seleção nacional de ultimate frisbee, mas também os 

residentes na Freguesia e outros interessados. 

 

Basquetebol 

Em fevereiro, e no âmbito de um Protocolo celebrado com o Clube Maria Pia, iniciou-se um Programa de 

Desenvolvimento do Basquetebol que nesta fase abrange o CAF da Escola Victor Palla com cerca de 40 

crianças e decorre às 2.ª, 4.ª e 6.ª feiras das 17h45 às 18h45. 

 

Debate sobre a temática do Vídeo Arbitro 

Realizámos no mês de dezembro, no Sporting Clube da Penha, um debate sobre a temática do vídeo árbitro 

no qual estiveram presentes os seguintes oradores: 

Pedro Henriques – Ex árbitro de futebol 

Daúto Faquirá – Treinador de futebol 

Chainho – Ex jogador de futebol 

António Simões – Ex jogador de Futebol 

Nuno Lobo – Presidente da Associação de Futebol de Lisboa 
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7. GESTÃO TERRITORIAL, MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 

 CIDADANIA 
 

 

A intervenção no Espaço Público da Freguesia é uma das prioridades desta Junta. Desse modo, têm sido 

realizados esforços para a melhoria da operacionalização e eficiência na manutenção das calçadas e dos 

pilaretes. Pode-se verificar nos anexos desta Informação Escrita as ruas intervencionadas durante este 

período.  

 

Protocolos de Delegação de Competências 

No período que respeita à informação escrita, uma das prioridades da equipa da Gestão Territorial residiu 

na necessidade de concluir as empreitadas relativas aos projetos de intervenção correspondentes aos 

protocolos de delegação de competências entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal.  

 

Neste período não se iniciaram empreitadas no âmbito dos protocolos de delegação de competências: 

 

Mantêm-se em curso as seguintes empreitadas: 

 

 Remodelação e Reordenamento de Estacionamento da Rua Penha de França/Heliodoro Salgado; 

o Acabamento do espaço triangular entre as duas ruas pendente da CML  

o Falta a execução de algumas pinturas de pavimento (assim permita o estado do tempo) 

 

Os restantes protocolos estão em fase de preparação para o início das respetivas empreitadas. São eles: 

 Requalificação do Caminho do Alto Varejão; 

 

Outros Projetos e Obras 

Acompanhamento, elaboração ou participação em projetos e obras: 

 

 Estudo diagnóstico e projeto de conservação do Forte de Santa Apolónia; 

o Adjudicado 

 Projeto para estacionamento e acalmia de tráfego para a Rua Marques da Silva /(n.ºs 15 a 25)  

o Em desenvolvimento 

 Projeto para a Rua das Enfermeiras da Grande Guerra no âmbito da iniciativa 100 anos 100 árvores 

o Em estudo 

 Plano de urbanização do Vale de Santo António 

o Em acompanhamento 

 Projeto de alteração de passadeira na Rua Jacinto Nunes 

o Em acompanhamento 
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 Vários estudos de alterações de espaços públicos para possíveis intervenções no âmbito de CDC’s. 

o Em estudo 

 Retificação de abatimento do passeio na Rua Eduardo Costa  

o Em acompanhamento 

 Conservação e recuperação do Chafariz da Rua Sabino de Sousa 

o Concluído c/ a entrega relatório final 

 

 Espaços de Jogos e Recreio 

Procedeu-se à manutenção dos espaços de jogos e recreios. 

No parque infantil do Jardim Bulhão Pato foi reposto o painel informativo que tinha sido vandalizado.  

No parque infantil Av. General Roçadas foi reposto o painel informativo que tinha sido vandalizado e 

procedeu-se a reaperto dos parafusos da torre de atividades e reafixação das cordas.  

No parque infantil da Praça António Sardinha procedeu-se à recolocação dos dois painéis de informação e 

recolocação de dois painéis da vedação. 

Parque infantil Cruzado Osberno foram substituídos os cardins do baloiço e procedeu-se ao reaperto dos 

parafusos da torre de atividades. 

Parque Infantil da Paiva Couceiro foi reparado o equipamento ‘aranha’ 

 

 Reparações Escolas 

No âmbito das competências de pequenas reparações nas escolas de 1.º ciclo, a Junta procedeu a 

diversas reparações, procurando dar resposta em tempo útil às solicitações.  

As intervenções, na escola Ator Vale e Professor Oliveira Marques, foram maioritariamente nas instalações 

sanitárias com substituição de autoclismos, colocação de novos emboques de sanita, colocação de vedantes 

nas torneiras e reparação de fechaduras nas portas de sala de aula na Escola Vitor Palla. A lista das 

intervenções pode ser consultada no anexo respetivo. 

 

 Sinalização Vertical 

A Junta de Freguesia, procedeu à reafixação de 15 sinais verticais e colocação de um sinal vertical 

novo na Rua Cristóvão Falcão. A lista das artérias pode ser consultada em anexo. 

 

 Mobiliários urbano 

Foram colocados dois bancos junto à torre 1 do Alto da Eira e uma mesa na Parada do Alto de São 

João. Este mobiliário urbano foi recuperado pelos serviços da Junta. 

 

 Espaços Verdes – jardins e arvoredo 

A limpeza e rega dos espaços verdes e arvoredo foi assegurada pelos serviços de higiene urbana da 

JFPF. Os sistemas de rega de todos os jardins da freguesia encontram-se desligados, devido à seca 

extrema que o nosso pais atravessa. Para dar resposta às necessidades de água dos jardins, utilizamos 

água reciclada proveniente da Fábrica de água -ETAR de Chelas 
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Foram executadas 103 podas de manutenção nas artérias listadas em anexo.  

Este tipo de podas tem como principais objetivos criar e manter na árvore uma estrutura vigorosa, 

através da condução da sua arquitetura, e fomentar a saúde e vitalidade da árvore, aliadas a uma 

forma estética e funcional, removendo a menor quantidade possível de tecido vivo em cada 

intervenção, mantendo as características da sua espécie. 

As intervenções consistiram em: elevação de copas, remoção de pernadas e ramos secos, remoção 

ou redução de pernadas em risco de rotura, aclaramento de copas e redução de ramos ou pernadas, 

sem alterar a forma da copa. 

No período de novembro a fevereiro a JFPF solicitou à CML relatórios de fitossanidade de diversas 

árvores dos quais resultaram cinco abates. Um da responsabilidade da JFPF (escola Actor vale) e os 

restantes da responsabilidade da CML (Rua Jacinto Nunes cruzamento com Rua Dr. Lacerda e 

Almeida, Av. Afonso III em frente ao n.º 101, Jardim Luis Ferreira e Rua General Themudo Barata 

junto ao n.º 3). 

 

 Ocorrências na plataforma GOPI  

 

Candeeiros apagados – 15; 

Buracos e abatimentos na faixa de rodagem – 28; 

Caleiras danificadas – 4; 

Papeleiras ausentes ou danificadas – 10; 

Pragas e doenças – 6; 

Diversas – 72 

Viaturas abandonadas – 17 

 

 IPENHA 

No período a que se refere esta informação escrita a plataforma IPenha recebeu um total de 121 

ocorrências, 78 responsabilidade da CML e 43 da responsabilidade JFPF. No total foram resolvidas 91 

ocorrências. 

 

 POP Escolas/ 2016 

 Mais uma proposta do POP Escolas/2016 foi concluída. Foram colocadas três mesas de piquenique na Escola 

António Arroio.  
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MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

No período da informação escrita foram realizadas intervenções no parque informático ao nível do hardware 

(com atualizações e reaproveitamento do existente para outras funções) e software que melhorem a 

operacionalidade e gestão dos mesmos, com amplo recurso a aplicações de código aberto (open source). 

Foi finalizado o reaproveitamento e atualização de hardware, que decorria desde há dois anos, decorrendo 

a partir deste momento aperfeiçoamentos decorrentes de avarias de equipamentos. 

Foi implementada, através de software open-source, aplicação de help-desk que permite registo de 

ocorrências do parque informático e de telecomunicações, permitindo monitorização automática dos 

equipamentos informáticos e software. 

Foi iniciada a implementação de normalização e automatização de perfis de utilização, que permitirá a 

utilização por qualquer colaborador do seu perfil em quase qualquer computador do parque informático, 

incrementando assim a flexibilidade do trabalho e segurança de manutenção de dados. 

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

atuais para tarefas secundárias, encontram-se em implementação 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 foi continuado o levantamento de requisitos, implementação e testes de diversas 

soluções de software ao nível de ERP (Enterprise Resource Planning – Sistema de Gestão Integrada), que 

estarão operacionais nos próximos meses. 

Foi acompanhada a utilização do software de gestão de ocorrências em espaço público – IPenha. 

Foi continuado o 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, 

bem como a continuação do levantamento de processos, com prioridade para os processos com 

envolvimento externo. 
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CIDADANIA 

 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

A Junta de Freguesia da Penha de França, considerando as avaliações feitas às duas primeiras edições do 

Programa de Orçamento Participativo desta Freguesia, procedeu à reestruturação do Regulamento do 

Programa de Orçamento Participativo da Freguesia da Penha de França que foi apresentado e aprovado na 

Assembleia de Freguesia de 19 de dezembro de 2017, vigorando para o mandato autárquico 2017/2021. 

Após aprovação deste documento, foi ainda criado um documento que determina as Normas de 

Funcionamento do Programa para a sua edição de 2018, tendo este documento merecido a sua aprovação 

na reunião de executivo de 28 de dezembro de 2017. 

POP Escolas 

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

iniciou a sua 3.ª edição em janeiro de 2018, 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. O processo envolveu cerca 

de 600 alunos, com idades compreendidas entre os 9 e os 16 anos. 

 

A primeira fase iniciou-se com um conjunto de Sessões de Apresentação do POP Escolas às turmas, que 

decorreram entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro. Estas sessões contaram com a presença de todas as turmas 

entre o 4.º e 9.º ano de escolaridade dos estabelecimentos de ensino público da Freguesia e cumpriram o 

objetivo de apresentar a nova edição do programa e convidar as turmas a pensar em ideias e propostas para 

melhorar a escola e a vida da comunidade escolar. 

Após esta fase de apresentação, 23 turmas aceitaram o convite para participar no POP Escolas 2018, tendo 

para o efeito decorrido, com cada turma participante, uma Assembleia de Turma, com a presença e apoio 

da Equipa POP. As Assembleias de Turma tiveram lugar entre 3 de fevereiro e 2 de março. 

Em cada Assembleia de Turma, os alunos tiveram oportunidade de apresentar aos colegas as suas ideias, 

com espaço para discussão e esclarecimento de questões, e procederam ainda à votação das propostas, 

elegendo dessa forma a Proposta de Turma, que passou para a fase seguinte, relativa à Análise Técnica. 

 

 

POP Penha 

A 3.ª 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. 

A primeira fase, relativa à Recolha de Propostas, decorreu entre 15 de janeiro e 25 de fevereiro. Ao longo 

desta fase, a Junta de Freguesia dinamizou um conjunto de ações, de forma a incentivar a população a  
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apresentar as suas propostas para melhorar a Freguesia, como foi o caso das Sessões Públicas e do Stand 

Móvel POP. 

 

As Sessões Públicas POP Penha aconteceram em diferentes espaços da Freguesia com o objetivo de dar a 

conhecer o programa à população e convidando-a a vir apresentar as suas propostas e esclarecer quaisquer 

questões. As Sessões Públicas decorreram nos seguintes locais e datas: 

 

- Biblioteca da Penha de França – 17 de janeiro 

- Clube Musical União – 24 de janeiro 

- Sporting Clube da Penha – 31 de janeiro 

- Edifício Concorde – 7 de fevereiro 

- Escola António Arroio – 16 de fevereiro 

 

O stand móvel POP esteve também presente por toda a freguesia, onde a Equipa POP convidou a população 

a apresentar as suas ideias e propostas. Alguns dos locais onde o stand esteve presente: Praça Paiva 

Couceiro, escolas públicas da Freguesia, Av. General Roçadas, Espaço Multiusos, Centro Social e Paroquial 

da Penha de França, Associação da Penha de França, Biblioteca da Penha de França, Centros de Saúde, entre 

outros. 

 

Nesta primeira fase foram recebidas 99 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 e que decorreu entre 26 de fevereiro e 26 de março. 
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8. EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E CULTURA 

8.1 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 - 1º 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 que concerne ao período letivo a que corresponde esta informação escrita, nas quatro AAAF/CAF, estão 

inscritos os alunos de acordo com a tabela em anexo: 

 

 
 

Durante este período foram realizadas as seguintes atividades: ateliers de expressão plástica no Espaço 

Multiusos, Projeto de Desenvolvimento Desportivo, com atividade de Basquetebol, Dia Mundial da Paz – 

distribuição pela freguesia de pombas com mensagens de paz elaboradas pelas crianças, entre outras 

atividades lúdico pedagógicas. 

 

Na interrupção letiva do Natal (18 de dezembro 2017 a 2 de janeiro 2018) estiveram inscritas 130 crianças, 

distribuídas da seguinte forma pelas AAAF/CAF: 

 

Estabelecimento 

Inscrições 

férias 

Dezembro 

EB 1 c/ JI Prof. 

Oliveira 

Marques 

1ºC 26 

JI 18 
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Neste período de férias de Natal as crianças realizaram diversas atividades como ateliers de expressão 

plástica com elaboração de enfeites de natal, jogos tradicionais, dinâmicas de grupos e tardes de cinema. 

Neste período de férias realizámos ainda uma saída ao Cascais Christmas Village, com um total de 126 

crianças. 

 

No período de férias de Carnaval (12 e 14 de fevereiro) as crianças efetuaram brincadeiras de Carnaval nas 

próprias CAF’s e comemoraram o Dia dos Afetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfile de Carnaval  

O desfile de Carnaval da Penha pretendeu ser um evento que congregasse 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 e conferindo a este momento uma maior projeção, à semelhança dos desfiles 

realizados nos anos anteriores. 

 

O desfile realizou-se no dia 9 de fevereiro e o tema foi livre, permitindo às escolas presentear-nos com 

diversas temáticas, tornando o desfile mais rico.  

EB 1 c/ JI Actor 

Vale 

1ºC 28 

JI 8 

EB 1 Patrício Prazeres 13 

EB 1 Victor Palla 37 

TOTAL 130 

Estabelecimento 

Inscrições 

férias 

Fevereiro 

EB 1 c/ JI Prof. 

Oliveira 

Marques 

1ºC 17 

JI 7 

EB 1 c/ JI Actor 

Vale 

1ºC 14 

JI 3 

EB 1 Patrício Prazeres 5 

EB 1 Victor Palla 25 

TOTAL 71 
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Estiveram presentes cerca de 1326 participantes de diversas escolas da Freguesia (públicas, privadas e IPSS).  

 

 

Na realização do desfile contámos com o apoio da Policia de Segurança Pública, 5.ª Divisão e Divisão de 

Transito, Bombeiros Voluntários da Penha de França e Beato, Associação de Rádio Amadores de Lisboa, 

Associação 5 ao Dia 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 (prof. AEC e AAAF/CAF), Desporto, Bem-Estar Animal, Gestão Territorial.  

 

O trajeto iniciou-se na Praça Paiva Couceiro e terminou na Alameda, onde se realizou uma mega-aula de 

Zumba. As escolas mais distantes foram transportadas por autocarros cedidos pela Junta de Freguesia, antes 

e no final do cortejo. 

 

Transporte Escolar Alfacinhas 

O Transporte Escolar Alfacinhas, serviço da Câmara Municipal de Lisboa assegurado em parceria com as 

Juntas de Freguesia e que decorre durante o ano letivo, interrompendo-se com as suas pausas, inclui a EB 1 

Actor Vale e a EB 1 Victor Palla. No período a que se refere a informação escrita estão inscritos 85 alunos da 

EB 1 Actor Vale e 28 alunos da EB 1 Arq. Victor Palla. 

 

Atividades de Enriquecimento Curricular 

A Junta de Freguesia da Penha de França é a Entidade Promotora e Executora das AEC em todas as escolas 

básicas da sua área territorial: Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves – EB 1 Victor Palla, Agrupamento 

de Escolas Patrício Prazeres – EB 1 Patrício Prazeres e EB 1 Professor Oliveira Marques e Agrupamento de 

Escolas das Olaias – EB 1 Actor Vale. 

 

N.º Escola  JI 1º Ciclo  2º Ciclo  N.º 
adultos 

N.º total  

1 CED D. Pia de Lisboa  ----- 170 40 24 234 

2 Missão Nossa Senhora 25 ----- ---- 3 28 

3 Associação da Penha de França 46 ----- ----- 8 54 

4 Centro Soc. Paroq. Penha de França   70 ----- ----- 9 79 

5 EB1 Arq. Victor Palla ----- 245 ----- 20 265 

6 Fundação Júlia Moreira  46 ----- ----- 6 52 

7 Externato Sta. Francisca 7 7 ----- 3 17 

8 EB1 Prof. Oliveira Marques 69 103 ----- 8 180 

 EB1 Patrício Prazeres ----- 72 ----- 8 80 

9 COOPESCOLA 7 20 21 6 54 

10 EB1 Ator Vale  45 215 ---------- 23 283 

 Totais 315 832 61 118 1326 
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As áreas curriculares disponíveis para o ano letivo 2017/2018, nas escolas da Freguesia, são: o Ensino da 

Música, a Atividade Física e Desportiva e a Oficina de Artes (que contempla as disciplinas de Expressão 

Plástica, Expressão Dramática e Dança). Estas atividades pedagógicas abrangem um total de 561 crianças, 

sendo garantidas por 41 professores, supervisionadas por três coordenadores. 

 

Para além das atividades regulares, nas quais se procura apostar nas metodologias de projeto, na dimensão 

lúdica da pedagogia e na ligação escola-comunidade, desde o início que os professores das atividades de 

enriquecimento curricular têm comemorado, também, as festividades mais importantes do calendário 

escolar. No mês de novembro e dezembro preparou-se a comemoração do Natal que culminou com diversas 

festividades escolares, através de atividades recreativas, artísticas, desportivas e culturais, e em janeiro os 

alunos dirigiram-se à Praça Paiva Couceiro para cantarem as Janeiras. 

 

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 três 

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 conta com 16 turmas e um total de 

128 inscrições nas diferentes áreas temáticas, conforme tabela descritiva: 

 

Inscrições EmPenha-te 17/18

Área temática 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário

Português 17 10 7 2 36

Matemática 19 10 8 4 41

Ciências Sociais 8 8 10 0 26

Inglês 6 8 8 3 25

Total por ciclo 50 36 33 9 128

Total de 
inscrições

 
 

Apoio a iniciativas escolares  

Após solicitação das entidades escolares, foi dado apoio no âmbito do transporte para passeios e eventos, 

alugaram-se autocarros para Escola Arquiteto Victor Palla, para ida ao Teatro Politeama a 15 e 21 de 

fevereiro, e para Escola Patrício Prazeres, para visita à Gulbenkian no dia 9 de fevereiro. 

 

Parque Escolar 

De referir que o Parque Escolar da freguesia da Penha de França, designadamente a escola EB1 Victor Palla 

e o Refeitório da EB1 Professor Oliveira Marques, está a ser intervencionado no âmbito das competências 

da Câmara Municipal de Lisboa. Paralelamente, com a transferência de competências e no âmbito das 

pequenas obras e intervenções nos recintos escolares, foram apoiadas todas as escolas públicas da  
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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 (espaço da CAF). 

 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens - Lisboa Centro 

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 a 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 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, 

quer por 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 adequada 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.  

Neste sentido, para fazer face ao elevado n.º processual 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, tendo iniciado a sua atividade no dia 22 de novembro na modalidade restrita, enquanto 

gestora de processos. 

No período a que se refere esta informação escrita a técnica acompanhou 26 Processos de Promoção e 

Proteção da área de intervenção da CPCJ Lisboa- Centro.   
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As problemáticas dos referidos Processos são as seguintes: 

Exposição a violência doméstica - 13 

Negligência - 4 

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

Criança ou jovem assume comportamentos que afetam o seu bem-estar e desenvolvimento - 4 
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8.2 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 da Penha 

de França, 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. 

 

O projeto esteve a decorrer no piso 0 da sede da Junta de Freguesia entre setembro de 2017 e fevereiro de 

2018, tendo em fevereiro, temporariamente, a sua localização sido alterada para a EB1 Victor Palla até que 

possa ser encontrado o local para instalação definitiva do projeto e das suas atividades. Em fevereiro de 

2018 estavam inscritos 38 participantes, incluindo dois jovens com Necessidades Educativas Especiais de 

carácter permanente - Perturbação do Espetro do Autismo. 

 

No mês de novembro, que teve como tema a frase da obra O Principezinho “Foi o tempo que dedicaste à tua 

rosa que a tornou tão importante”, a Ludobiblioteca comemorou o seu 1.º aniversário, data que foi 

assinalada com uma festa que contou com a presença dos atuais e antigos participantes, tal como dos 

encarregados de educação, parceiros, equipa técnica e membros do executivo da Junta de Freguesia. Os 

participantes prepararam algumas surpresas, como foi o caso do mural das memórias, photobooth, 

coreografias e karaoke, um vídeo ‘Draw My Life’ com a apresentação do 1.º ano do projeto, projeção de 

fotografias, entre outros. Houve ainda espaço para um lanche partilhado e soprar as velas num bolo 

personalizado. 

 

Ao longo do mês foram também dinamizadas algumas atividades regulares como jogos livres, jogos de grupo, 

artes plásticas, Bullet journal, “explorando o universo”, torneios de jogos, workshop de teatro, workshop de 

espanhol, workshops de pintura dinamizados por participantes, os clubes de leitura, cinema e fotografia, 

projeção de filmes, entre outras. 

 

No mês de dezembro decorreu o período de férias do Natal, que contou com 32 participantes. Algumas das 

atividades dinamizadas nestas férias foram: dinâmicas de grupo, jogos de mesa e tabuleiro, ateliers de artes 

plásticas e expressão corporal e motora, clube de cinema e fotografia, projeção de filmes, dança e karaoke, 

participação em atividades de exterior como o Festival Play, ‘Introdução ao Yoga e meditação e técnicas de 

respiração’, maratona de jogos e Cascais Christmas Village. No dia 21 de dezembro decorreu o passeio de 

Natal, com todos os participantes das AAAF/CAF e Ludobiblioteca, num total de 158 crianças e jovens. O 

passeio de Natal incluiu uma visita ao Parque dos Poetas, em Oeiras, o almoço num espaço cedido pela 

Escola Básica Raul Lino, no Estoril, e a tarde foi passada no Cascais Christmas Village, no Parque Marechal 

Carmona, em Cascais. Este passeio permitiu que as crianças e jovens das diferentes valências pudessem  
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usufruir das várias atividades promovidas naquela aldeia do Natal e proporcionou um momento de convívio 

entre todos os presentes. 

 

Nos meses de janeiro e fevereiro foram trabalhados, respetivamente, os temas: “Há sempre uma outra 

oportunidade, uma outra amizade, um outro amor, uma nova força. Para todo o fim, um recomeço” e “O 

amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte” [O Principezinho]. Durante estes meses 

dinamizaram-se os habituais clubes de leitura, fotografia e cinema, ateliers de expressão plástica e expressão 

corporal e motora, dinâmicas de grupo, torneios de jogos, e iniciou-se o workshop de inglês, dinamizado por 

um dos participantes. Reativámos também a parceria com a Biblioteca da Penha de França, com a atribuição 

de um cartão de utilizador da biblioteca e com visitas dos participantes ao espaço. Entre 12 e 14 de fevereiro 

decorreram as férias de Carnaval, período em que os participantes comemoraram esta data festiva com uma 

festa e baile, com jogos, música, coreografias e um lanche partilhado. Dinamizaram ainda uma oficina de 

artes plásticas dedicadas ao dia de São Valentim. 

 

Concurso Literário ‘Presidente por um dia’ 2017 

O Concurso Literário ‘Presidente por um dia’ foi criado com o objetivo encorajar os participantes, sob 

diversas formas e de acordo com um conceito literário amplo, a refletir criticamente sobre a sua freguesia, 

tecendo considerações, de índole diversa, acerca da sua freguesia ideal. 

 

Na 2.ª edição do concurso foi submetido um trabalho que foi analisado e validado, na reunião de jurados de 

3 de janeiro de 2018, como trabalho vencedor pelo júri convocado para o efeito, composto pela Vogal com 

o Pelouro da Educação e Juventude, Sílvia Ferreira, e pelos Professores Catarina Carvalho e Carlos Gameiro, 

respetivamente das escolas EB1 Actor Vale e EB1 Arq.º Victor Palla. 

 

O jovem autor do trabalho premiado irá receber um cheque-prenda para aquisição de livros e material 

didático e terá ainda a oportunidade de acompanhar a Presidente da Junta de Freguesia por um dia, 

assumindo de modo simbólico algumas das suas funções. 
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8.3 CULTURA 
 

NOVEMBRO 

Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfónica Juvenil 

Realizou-se no dia 4 de novembro, sábado, na Igreja da Madre de Deus do Museu Nacional do Azulejo, um 

concerto do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfónica Juvenil. 

 

 

DEZEMBRO 

II Encontro Internacional de Coros 

 

A Junta de Freguesia promoveu, no âmbito da Programação de Natal, o 2.º Encontro Internacional de Coros 

da Penha de França, que aconteceu em dois momentos e espaços:  

 

 No dia 9 de dezembro decorreu, na Igreja da Madre de Deus do Museu Nacional do Azulejo, a 

brilhante atuação dos coros Coral de Câmara ‘San Esteban’ e o Coro Da Região Sul da Ordem dos 

Engenheiros;  

 

 No dia 17 de dezembro, foi a vez do Coro Chinês Mo Li Hua e do Coro da Região Sul da Ordem dos 

Engenheiros na Igreja da Nossa Senhora da Penha de França. 

 

Festival PLAY na Penha, Cinema para Famílias 

Com a colaboração da organização do Festival PLAY, o salão do Polo Morais Soares foi transformado em sala 

de cinema infantil, com projeções de filmes dedicados especialmente aos mais pequeninos:  

 

 

 Nos dias 16 de dezembro e 7 de janeiro, ocorreram duas sessões para bebés e crianças até aos 5 anos 

de idade e duas sessões para crianças entre os 6 e os 9 anos. 

 

 Nos dias 22 e 28 de dezembro decorreram duas sessões (período de férias de natal das crianças da 

freguesia), abertas ao público em geral, que receberam as crianças e jovens das AAAF/CAF e 

Ludobilbioteca, valências promovidas pela Junta de Freguesia da Penha de França. 

 

 

‘Contos do Ócio’, pelas Oficinas de Teatro da Penha  

No dia 16 de dezembro, matiné, as Oficinas de Teatro da Penha levaram à cena, no Salão do Polo Morais 

Soares, a peça ‘Contos do Ócio’, do premiado argumentista Mário Botequilha.  
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1.º Encontro de Bandas da Penha de França 

No dia 16 de dezembro, a noite foi dedicada à música ao vivo com o Salão do Polo Morais Soares a receber 

as bandas jovens de formação recente Môrus, Oitavo Esquerdo e Lucky Who.  

 

Sunset Chistmas 

Dia 23 de dezembro, a Praça Paiva Couceiro recebeu a atuação dos SaxChique, um duo de músicos – DJ e 

saxofonista. 

 

 

JANEIRO 

‘Uma Árvore pela Floresta’ 

 

As crianças do Jardim de Infância e do 1º ciclo das escolas públicas da Freguesia receberam este ano um 

presente diferente e especial:  

 

 as 34 turmas das escolas JI e EB1 Actor Vale, JI e EB1 Professor Oliveira Marques, EB1 Arq.º Victor 

Palla e EB1 Patrício Prazeres receberam, pelo Dia de Reis, uma pequena árvore de papel, símbolo da 

iniciativa ‘Uma Árvore pela Floresta, promovida pela Quercus e pelos CTT.  

 

A árvore de papel contém um código que permite a cada turma aceder à plataforma da iniciativa de forma 

a conhecer e batizar uma árvore real que será plantada numa floresta portuguesa, contribuindo para a 

reflorestação do nosso país. Com aquele código, a turma pode conhecer a espécie da sua árvore e o local 

onde esta será plantada, tal como acompanhar o seu crescimento e desenvolvimento nos próximos 5 anos. 

 

No total, a Junta de Freguesia, com a ajuda das crianças da Freguesia, contribuiu com 34 árvores para a 

Floresta Portuguesa.  

 

Cantar as Janeiras 

Os alunos das turmas de 4.º ano das escolas públicas da freguesia encantaram a Praça Paiva Couceiro com 

as músicas que ensaiaram especialmente para esta ocasião. As Janeiras foram interpretadas pelas crianças 

no fim de tarde do dia 8 de janeiro. 

 

FEVEREIRO 

Dia Mundial da Leitura em Voz Alta 

 1 de fevereiro comemorou-se na Freguesia O Dia Mundial da Leitura em Voz Alta.  

 

A iniciativa foi criada pela organização não governamental LitWorld para chamar a atenção para os 750 

milhões de adultos no planeta, dois terços dos quais mulheres, que não sabem ler. Também porque estudos 

científicos comprovam que quando as famílias leem regularmente para as suas crianças pelo menos até aos 
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11 anos de idade, aumentam a capacidade de leitura da criança, melhorando ainda outras capacidades 

cognitivas. 

 

Na Penha de França, o Dia Mundial da Leitura em Voz Alta assinalou-se: 

 

  nas AAAF/CAF e AEC das escolas de JI e 1º ciclo da Freguesia com leituras e interpretações de textos, 

feitas pelos alunos mais velhos para os alunos mais novos;  

 

 no Centro Social e Paroquial da Penha de França, onde os jovens da Ludobiblioteca – Espaço Penha 

Jovem leram trechos da obra O Principezinho para os utentes do Centro. 

 

  no Encontro sobre a Leitura em Voz Alta, dinamizado na Biblioteca da Penha de França, que reuniu 

jovens e adultos que partilharam entre si as suas experiências e refletiram sobre a importância e os 

benefícios da leitura, nomeadamente no caso das pessoas com dificuldades sensoriais ou cognitivas. 

Este Encontro contou com a presença e participação de: 

- Utentes da Ludobiblioteca; 

- Técnicos e Diretora da Biblioteca Municipal da Penha de França; 

- Voluntárias da Associação Pais em Rede; 

- Coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares, Instituto Nacional para a Reabilitação, Dr.ª 

Helena Araújo; 

- Diretora da Unidade de Investigação, Formação e Desenvolvimento do I.P. Ministério do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dr.ª Fátima Alves; 

- Subcomissária do Plano Nacional de Leitura, Dr.ª Elsa Conde. 

 

 com a criação de um canal na plataforma de vídeos online, Youtube, onde foram divulgados vídeos 

com leituras de trechos de livros. 

 

Teatro Imediato 

A Junta de Freguesia, na sequência de solicitação, cedeu o Salão do Polo da Morais Soares para a realização 

dos ensaios da Companhia de Teatro do Imediato que tiveram o seu inicio no dia 3 de fevereiro. 

Atualmente a companhia está a utilizar o salão do Clube Musical União, às terças-feiras das 20h às 22h30. 

Estão abertas inscrições no local para a frequência das sessões pelos fregueses. 

 

Nos dias 24 e 25 de fevereiro realizou-se um Workshop de iniciação ao Teatro Playback que teve lugar no 

salão do CMU, com vista ao ensino da técnica utilizada neste tipo de teatro.  

 

Esta é uma técnica particular e original, criada no inicio dos anos 70, e que consiste na interação entre os 

atores e a plateia em que os primeiros se baseiam numa história contada pelos segundos e a partir daí criam 

uma peça de improviso. 
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9. MARCA, COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 

Revista Penha 

Foram publicados mais quatro 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: 

 Novembro – Dia do Idoso, Regresso às Aulas, Vencedores do POP Penha 2017, obras concluídas; 

 Dezembro –  Comércio local, nova imagem do POP Penha, fado e São Martinho. 

 Janeiro – almoços e cabazes de Natal, vários eventos culturais para assinalar a época natalícia e 

inicio do ciclo dos ‘Debates Desportivos da Penha’ 

 Fevereiro – Desfile de Carnaval, início do POP Penha e POP Escolas 2018, início do Plano Local de 

Emergência 

 

Vitrinas e cartazes 

Manteve-se a atualização regular – semanal – das vitrinas da Junta de Freguesia espalhadas por todo o 

território da Penha. Foram colocados novos posters nos sete mupis existentes. 

 

Dinamização do sítio na internet, Facebook e Instagram 

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

tal como no Facebook, um canal privilegiado de proximidade entre os cidadãos e as instituições, e o 

Instagram, baseado nas imagens e fotografias da Penha. 

 

Canal de YouTube da Penha de França 

Criou-se o canal de YouTube da Junta de Freguesia da Penha de França, uma nova aposta no vídeo como 

forma de divulgação da Freguesia e das suas atividades, tendo desde logo tido a colaboração dos alunos da 

António Arroio na produção de pequenos vídeos sobre alguns pontos de relevo da freguesia.  

 

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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10.  PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA  

 
 

 

Nos dias 13 a 17 de novembro 2017 os agentes de proteção civil da Proteção Civil da Penha de França 

participaram no IV curso de proteção civil ‘Planeamento Local de Emergência para Agentes locais da Junta 

de Freguesia’. 

No dia 9 de janeiro teve lugar uma reunião entre a Junta de Freguesia da Penha de França e o serviço 

municipal de Proteção Civil – Lisboa, com o objetivo de se elaborar o Plano de Atividades. 

No dia 25 de janeiro de 2018 realizou se uma reunião plenária no Salão do Polo Morais Soares tendo sido 

convocados todos os agentes de proteção civil da Penha de França e se procedeu à entrega de diplomas dos 

cursos ‘Planeamento Local de Emergência para Agentes locais’ já realizados (1, 2, 3 e 4) de Agentes Locais 

de Proteção Civil, bem como se perspetivou o ano de 2018 com a apresentação do Plano Local de 

Emergência. Estive ainda presente nesta reunião a Proteção Civil – Câmara Municipal de Lisboa. 

No dia 9 de fevereiro, os Agentes de Proteção Civil de Freguesia da Penha de França realizaram a atividade 

de apoio ao Desfile de Carnaval com a comunidade escolar da Penha e com as escolas da Freguesia. 

 

No dia 23 de fevereiro decorreu atividade de sensibilização da comunidade escolar para a problemática da 

atividade sísmica. Participaram as escolas Actor Vale e Vitor Palla. 
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11. ANEXO PROPOSTAS DO EXECUTIVO 

 

 

 

Ata nº Data Proposta 
nº 

Descrição Obs. 

2 27/11/2017 - Alteração ao Orçamento de Despesa 
Informações Gerais 

 

3 7/12/2017 44 Contrato de Delegação de Competências entre o Município de Lisboa e a Freguesia 
da Penha de França 

aprovado 

  45 2ª Revisão ao Orçamento e Opções do Plano para 2017 aprovado 

  46 Orçamento e Opções do Plano para 2018 aprovado 

  47 Norma de Controlo Interno aprovado 

  48 Apoio Financeiro ao Ginásio do Alto do Pina para realização de jantar de Natal aprovado 

  49 Apoio Financeiro ao Clube de Futebol Varejense para realização de festa de Natal aprovado 

  50 Regulamento do Programa de Orçamento Participativo da Freguesia da Penha de 
França 

aprovado 

  51 Verificação da conformidade dos requisitos relativos ao exercício de funções dos 
membros da Junta de Freguesia da penha de França 

aprovado 

4 18/12/2017 - Informações Gerais  

5 28/12/2017 52 Convívio entre os membros dos órgãos representantes da Freguesia e os 
colaboradores da Junta 

aprovado 

  53 Normas de Funcionamento do Regulamento do Programa de Orçamento 
Participativo da Freguesia da Penha de França 

aprovado 

6 04/01/2018 1 Caducidade de Contratos de Trabalho a Termo Resolutivo Incerto celebrados pela 
Freguesia da Penha de França 

aprovado 

7 15/01/2018 - Alteração ao Orçamento de Despesa 
Informações Gerais 

  

8 29/01/2018 2 Apoio Financeiro ao Sporting Clube da Penha para a realização da Marcha Popular 
da Penha de França 

aprovado  

  3 Postos de Atendimento ao Público aprovado  

9 16/02/2018 4 Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários aprovado 

  5 Decisão de Recrutamento – Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos 
Precários 

aprovado 

10 26/02/2018 - Alteração ao Orçamento de Despesa 
Informações Gerais 
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12. ANEXOS LIMPEZA URBANA  
 
 

 

Nome do Cantão Descrição de ruas que envolve 
Nº de 

Passagens 

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

Luís Monteiro; R. de Stª. Rita Vaz. 44 

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

(parte); R. do Sol a Chelas. 43 

Qtª do Lavrado R. António Gonçalves; Av. Marechal Gomes da Costa; R. José Inácio de Andrade. 47 

Qtª da Curraleira Av. Marechal Gomes da Costa; R. Santos Simões; Bairro Horizonte. 23 

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

Agosto (parte); Alameda D. Afonso Henriques (parte). 51 

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

Henriques (parte). 41 

Morais Soares I R. Morais Soares da Praça Paiva Couceiro à Praça do Chile lado impar 103 

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. 103 

Paiva Couceiro Praça Paiva Couceiro; R. Morais Soares (da Parada até à Praça P. Couceiro) 103 

Afonso III Parada do Alto de S. João; Av. Afonso III até à rua David Lopes 42 

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

Cemitério Israelita até à R. Cruzado Osberno, inclusive.) 49 

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

Chelas; Travessa da Amorosa. 39 

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. 45 

Infante D. Henrique Av. Infante D. Henrique (parte) 23 

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 42 

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). 38 

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). 49 

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

Ornelas; Pr. João Azevedo Coutinho 56 

Mouzinho de Albuquerque II Av. Mouzinho de Albuquerque da Rotunda até à escola P. Prazeres 29 

Vale Escuro Av. Coronel Eduardo Galhardo; R. Themudo Barata 43 

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

Castelo B. Saraiva (parte). 38 

Quadro 1 – Varredura  
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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. 33 

Barrilaro Ruas R. Barrilaro Ruas e patamares dos prédios da CML 35 

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

Costa Parte. 56 

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

de estacionamento. 50 

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. 73 

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. 37 

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

António Martins; R: Martins Sarmento (parte) 33 

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). 47 

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

(parte); R. Heróis de Quionga (parte). 51 

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). 49 

António Sardinha R. da Penha de França da Pr. Ant. Sardinha até R. de Sapadores 48 

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. 35 

Gualdim Pais R. Gualdim Pais e Beco das Canas. 23 
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Quadro 2 – Corte de Ervas 
 

Nome do Circuito Descrição de ruas que envolve 
Nº de 

Passagens 

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

Luís Monteiro; R. de Stª. Rita Vaz. 
0 

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

(parte); R. do Sol a Chelas. 
0 

Qtª do Lavrado R. António Gonçalves; Av. Marechal Gomes da Costa; R. José Inácio de Andrade. 0 

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). 
2 

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 2 

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 2 
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General Roçadas I 
Av. General Roçadas de R. Mestre Ant. Martins até às Finanças; R. Celestino da 

Costa Parte. 
0 

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. 
1 

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) 
2 

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 

 

 

 

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 
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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, 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 
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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 

 

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 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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13. ANEXO ESPAÇO PÚBLICO 
 

Calçadas, abatimentos (manutenção) 

- Alameda Dom Afonso Henrique 6,36: m2 

- Avenida Afonso III 5,9: m2 

- Avenida Coronel Eduardo Galhardo 4,58: m2 

- Avenida General Roçadas 6,82: m2 

- Avenida Infante Dom Henrique 1,53: m2 

- Calçada Poço dos Mouros 0,64: m2 

- Escola Oliveira Marques 0,94: m2 

- Largo Maques de Nisa 1,81: m2 

- Mercado de Sapadores 0,74: m2 

- Parada do Alto de São João 8,08: m2 

- Praça Aires de Ornelas 2,41: m2  

- Praça António Sardinha 0,41: m2 

- Praça Paiva Couceiro 1,97: m2 

- Rua Actor Vale 1,69: m2 

- Rua Augusto José Vieira 2,41: m2 

- Rua Barão Sabrosa 7,73: m2 

- Rua Braamcamp Freire 4,03: m2 

- Rua Castelo Branco Saraiva 29,31: m2 

- Rua Coronel Luna de Oliveira 0,48: m2 

- Rua da Penha de França 4,09: m2 

- Rua David Lopes 1,63: m2 

- Rua dos Baldaques 1,84: m2 

- Rua Dr. Oliveira Ramos 13,56: m2 

- Rua Francisco Pedro Curado 1,45: m2 

- Rua Frei Manuel do Cenáculo 14,56: m2 
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- Rua Heróis de Quionga 0,60: m2 

- Rua Jacinto Nunes 7,49: m2 

- Rua Martins Sarmento 6,54: m2 

- Rua Morais Soares 9,01: m2 

- Rua Nelson de Barros 0,64: m2 

- Rua Sousa Viterbo 6,27: m2 

 

Total de 155,52 m2                   

 

Reparação e/ou colocação de lancil 

- Av. Infante Dom Henrique 6 ml; 

- Rua da Penha de França 2 ml; 

 

Total de 8 ml                                 

 

Sinais verticais (reafixação/colocação) 

- Avenida General Roçadas – 1; 

- Avenida Mouzinho de Albuquerque – 1; 

- Rua Actor Joaquim de Almeida – 1; 

- Rua Barão Sabrosa – 7; 

- Rua da Cintura do Porto de Lisboa – 1; 

- Rua da Penha de França – 2; 

- Rua de Baixo – 1; 

- Rua Matilde Araújo – 1; 

- Rua Cristovão Falcão - 1; 

 

Total de 16 sinais                   
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Pilaretes (colocação e reposição) 

- Avenida Coronel Eduardo Galhardo – 4; 

- Avenida General Roçadas – 1; 

- Calçada de Cruz da Pedra – 3; 

- Caminho do Alto do Varejão – 1; 

- Largo Marques de Nisa – 2; 

- Mercado de Sapadores – 1; 

- Parada do Alto de São João – 2; 

- Praça Aires de Ornelas – 1; 

- Praça António Sardinha – 5; 

- Praça Paiva Couceiro – 6; 

- Rua Angelina Vidal – 1; 

- Rua Barão Sabrosa – 11; 

- Rua da Penha de França - 2; 

- Rua Dr. Oliveira Ramos – 1; 

- Rua Francisco Pedro Curado – 4; 

- Rua Jacinto Nunes – 3; 

- Rua Morais Soares – 6; 

- Rua Nelson de Barros – 1; 

- Rua Sousa Viterbo – 1; 

 

Diversos trabalhos 

- Avenida General Roçadas – retirada de vitrine; 

- Parada do Alto de São João – colocação de mesa; 

- Praça Paiva Couceiro – retirada de prumos; 

- Rua Frei Manuel do Cenáculo – Colocação de bancos (2); 

- Rua Jacinto Nunes – retirada de frade; 

- Travessa do Calado – retirada de vitrine; 
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Ocorrências enviadas para a CML: 

Candeeiros 

- Avenida Afonso III – 6 oco; 

- Avenida Coronel Eduardo Galhardo – 3 oco; 

- Calçada das Lajes – 3 oco; 

- Escadas entre Rua Henrique Barrilaro Ruas e Rua Joseph Piel – 1 oco; 

- Estrada de Chelas – 3 oco; 

- Praça António Sardinha – 1 oco; 

- Rua Barão Sabrosa – 1 oco; 

- Rua Castelo Branco Saraiva – 1 oco; 

- Rua da Madre de Deus – 1 oco; 

- Rua do Cruzado Osberno – 2 oco; 

- Rua General Themudo Barata – 1 oco; 

- Rua Jacinto Nunes – 1 oco; 

- Rua Lopes – 1 oco; 

- Rua Morais Soares – 5 oco; 

- Vila Cândida – 1 oco; 

 

Buracos ou abatimentos na faixa de rodagem 

- Avenida Afonso III – 2 oco; 

- Avenida Coronel Eduardo Galhardo – 3 oco; 

- Avenida General Roçadas – 2 oco; 

- Calçada da Cruz da Pedra – 1 oco; 

- Calçada das Lajes – 1 oco; 

- Estrada de Chelas – 2 oco; 

- Parada do Alto de São João – 1 oco; 

- Praça António Sardinha – 1 oco; 

- Rua Alto Eira – 1 oco; 

- Rua Angelina Vidal – 1 oco; 

- Rua Borges Grainha – 1 oco; 
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- Rua Castelo Branco Saraiva – 1 oco; 

- Rua Cesário Verde – 1 oco; 

- Rua Conde de Monsaraz – 1 oco; 

- Rua das Enfermeiras da Grande Guerra – 1 oco; 

- Rua dos Baldaques – 1 oco; 

- Rua Emília Eduarda – 1 oco; 

- Rua Enfermeiras da Grande Guerra – 1 oco; 

- Rua Engenheiro Santos Simões – 1 oco; 

- Rua Estácio da Veiga – 1 oco; 

- Rua Henrique Barrilaro Ruas – 1 oco; 

- Rua José Sobral Cid – 1 oco; 

- Rua Lopes – 1 oco; 

- Rua Martins Sarmento – 1 oco; 

- Rua Melo Gouveia – 1 oco; 

- Rua Morais Soares – 1 oco; 

- Rua Néry Delgado – 1 oco; 

- Travessa do Alto Varejão – 1 oco; 

 

Caleiras danificadas 

- Rua António Luís Inácio – 1 oco; 

- Rua Barão Sabrosa – 1 oco; 

- Rua Conde Monsaraz – 1 oco; 

- Rua Sabino de Sousa – 3 oco; 

 

Papeleiras 

- Avenida Afonso III – 1 oco; 

- Avenida Mouzinho de Albuquerque – 2 oco; 

- Calçada de Cruz da Pedra – 1 oco; 

- Jardim Luís Ferreira – 1 oco; 

- Praça António Sardinha – 1 oco; 
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- Praça Paiva Couceiro – 3 oco; 

- Rua Dom Fuas Roupinho – 1 oco; 

- Rua Engenheiro Santos Simões – 2 oco; 

- Rua Morais Soares – 1 oco; 

- Rua Sebastião Saraiva Lima – 2 oco; 

 

Desratização 

- Avenida Afonso III – 1 oco; 

- Escola Professor Oliveira Marques – 1 oco; 

- Parada do Alto de São João – 1 oco; 

- Rua Castelo Branco Saraiva – 1 oco; 

- Rua Luís Monteiro – 1 oco; 

 

Desbaratização 

- Rua Sousa Viterbo – 1 oco; 

 

Contentor para residios urbanos 

- Parada do Alto de São João – 1 oco; 

- Rua da Penha de França - 1 oco; 

- Rua Lopes – 1 oco; 

 

Ocorrências diversas 

- Alto do Varejão contentor de obra; 

- Avenida Mouzinho de Albuquerque reparação das grelhas de ventilação – 2 oco; 

- Avenida Mouzinho de Albuquerque reparação de caixa de telecomunicações; 

- Avenida Mouzinho de Albuquerque reparação de vidro numa paragem; 

- Avenida Coronel Eduardo Galhardo fiscalização sem abrigo; 

- Avenida General Roçadas reparação de vidro numa paragem; 

- Avenida General Roçadas semáforo; 

- Avenida Infante Dom Henrique baia direcional; 



 
 
 

51 
 

- Avenida Infante Dom Henrique reparação de painel de selecção de via; 

- Avenida Infante Dom Henrique reparação de separadores e proteções de faixas de rodagem; 

- Avenida Marechal Francisco da Costa Gomes grafiti; 

- Avenida Mouzinho de Albuquerque lombas; 

- Avenida Mouzinho de Albuquerque pintura de passadeiras; 

- Avenida Mouzinho de Albuquerque reparação de calçada (obra EPAL); 

- Avenida Mouzinho de Albuquerque reparação de sarjetas; 

- Escola Nuno Gonçalves remover as folhas mortas numa palmeira; 

- Estrada de Chelas monte de terra; 

- Estrada de Chelas pintura de lugares de estacionamento; 

- Largo de Santos o Novo rotura de água; 

- Largo do Santos o Novo reparação de caixa do sumidouro; 

- Morais Soares reparação de calçada (obra Gás); 

- Parada do Alto de São João rotura de água;  

- Praça Aires de Ornelas retirada do sinal vertical; 

- Praça Aniceto do Rosário tampa ao nível do passeio (EPAL); 

- Praça Paiva Couceiro ecopontos; 

- Praça Paiva Couceiro poça de agua; 

- Praceta do Alto Varejão ecopontos; 

- Rotunda de Chelas recolocação do sinal vertical; 

- Rua Adolfo Coelho reparação do pilhão; 

- Rua Angelina Vidal ecopontos; 

- Rua António Luís Inácio tampa ao nível do passeio (EPAL); 

- Rua António Maria Baptista abatimento do capacete de GÁS; 

- Rua Barão Sabrosa colocação de pilaretes; 

- Rua Barão Sabrosa recolha das baias (CML); 

- Rua Barão Sabrosa tampas de esgoto; 

- Rua Borges Grainha falta tampa de proteção no passeio; 

- Rua Borges Grainha reparação de sumidouro; 

- Rua Braamcamp Freire falta tampa de proteção no passeio; 
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- Rua Braamcamp Freire reparação de boca de incêndio; 

- Rua Carrilho Videira abatimento de caixa do sumidouro – 2 oco; 

- Rua Castelo Branco Saraiva reparação de tampa de Gás; 

- Rua da Penha de França abatimento de estrada e passeio; 

- Rua da Penha de França falta tampa de proteção no passeio; 

- Rua da Penha de França reparação de alcatrão; 

- Rua das Enfermeiras da Grande Guerra abatimento do capacete de GÁS; 

- Rua do Cruzado Osberno abatimento do passeio; 

- Rua dos Baldaques reparação de tampa ao nível do passeio; 

- Rua dos Baldaques saneamento – 2 oco;  

- Rua Eduardo Costa reparação de caixa do sumidouro; 

- Rua Feio Terrenas reparação de calçada (obra EPAL); 

- Rua Feio Terrenas reparação de calçada (obra Gás); 

- Rua Frei Manuel do Cenáculo reparação de tampa de esgoto; 

- Rua Henrique Barrilaro Ruas rotura na via publica; 

- Rua Heróis de Quionga recolha de baia (CML); 

- Rua Jacinto Nunes rotura de agua na via publica; 

- Rua Lopes abatimento do passeio (GAS); 

- Rua Lopes armário aberto no passeio; 

- Rua Luís Monteiro barraca; 

- Rua Luís Monteiro rotura de água; 

- Rua Marques de Silva infiltração; 

- Rua Martins Sarmento reparação do ecoponto; 

- Rua Morais Soares reparação de calçada (obra EPAL); 

- Rua Morais Soares reparação de tampa (Sinal Transito); 

- Rua Nery Delgado rotura de água; 

- Rua Sabino de Sousa reparação de calçada (obra Gás); 

- Rua Sabino de Sousa reparação de calçada (obra Gás); 

- Rua Sebastião Saraiva Lima recolha de PMPs; 

- Rua Sebastião Saraiva Lima reparação de caixa do sumidouro; 
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- Rua Sousa Viterbo rotura de água; 

- Travessa do Alto Varejão esgoto; 

- Travessa do Alto Varejão reparação de muro; 

- Vila Saraiva rotura de água; 

 

Viaturas abandonadas ou estacionamento abusivo 

- Avenida Mouzinho de Albuquerque; 

- Avenida Coronel Eduardo Galhardo; 

- Calçada de Cruz da Pedra; 

- Praça Aires de Ornelas; 

- Praça João Azevedo Coutinho; 

- Quinta de Santa António; 

- Rua Adolfo Coelho; 

- Rua Artur de Paiva; 

- Rua Braamcamp Freire; 

- Rua Castelo Branco Saraiva; 

- Rua da Penha de França; 

- Rua David Lopes; 

- Rua Henrique Barrilaro Ruas; 

- Rua Lopes; 

- Rua Morais Soares; 

- Rua Nery Delgado; 

- Rua Sousa Viterbo; 

 

Jardins e Espaços Verdes 

 

Limpeza e manutenção dos espaços verdes efetuados pela junta de freguesia: 

- Avenida Afonso III; 

- Avenida Marechal Francisco da Costa Gomes; 

- Avenida Mouzinho de Albuquerque; 
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- Calçada das Lajes; 

- Forte de Santa Apolónia; 

- Jardim Bulhão Pato; 

- Mercado de Sapadores; 

- Parada do Alto de São João; 

- Parque da Rua Particular; 

- Praça António Sardinha; 

- Praça Paiva Couceiro; 

- Praceta Carlos Ribeiro; 

- Rotunda do Vale de Chelas; 

- Rotunda tratado de Lisboa e talude; 

- Rua António Gonçalves; 

- Rua Cristóvão Falcão; 

- Rua do Cruzado Osberno; 

- Rua do Sol a Chelas; 

- Rua Eduardo Costa; 

- Rua Engenheiro Santos Simões; 

- Rua Francisco Pedro Curado; 

- Rua Gualdim Pais; 

- Rua Henrique Barrilaro Ruas; 

- Rua Paio Peres Correia; 

 

Trabalhos realizados nas escolas: 

 

- EB1 Arq.º Victor Palla; 

• Colocação de campainha no portão de entrada; 
• Colocação de holofotes no recreio; 
• Reparação de portão de entrada; 
• Colocação de uma sanita; 
• Colocação de tubo descarga de emboque de sanita; 
• Colocação de duas torneiras; 
• Fixação de quadro de escrever; 
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• Colocação de uma tomada elétrica; 
• Reparação de mobiliário do recreio; 
• Reparação de fluxómetro; 
• Limpeza de cobertura de MB; 
• Fornecimento de fechadura de porta MB 4, 5, 6; 
• Fornecimento de torneira para sala 7; 
• Fornecimento de lâmpada para gabinete de diretora; 
• Colocação de emboque de sanita WC 1 piso; 
• Colocação de fechadura na porta de arrumos do primeiro piso; 
• Reparação de torneira WC rapazes; 
• Reparação de lavatório WC raparigas; 
• Reparação de puxador na porta no armário no MB 6; 
• Colocação de puxador na porta e dobradiça de armários MB 5; 
• Reparação de autoclismos – 2; 

 
- E. B. Prof. Oliveira Marques; 

• Remoção das grades das janelas do refeitório; 
• Desentupimentos das sanitas; 
• Fixação de sanitas (4); 
• Substituição de torneiras de cortes para autoclismo; 
• Colocação de vedante em torneiras 2; 
• Substituição de fechaduras em portas de sala de aula 3; 
• Reparação de fuga de água junto ao refeitório; 
• Colocação de cabides no JI; 
• Fixação de calha elétrica da parede sala 1; 
• Colocação de fechadura na porta sala 2; 
• Reparação de fechadura na porta de gabinete de diretora; 
• Colocação de sanita; 
• Colocação de dois autoclismos; 
• Reparação de tore de atividades; 
• Reparação do lavatório no JI; 
• Reparação de autoclismo no JI; 
• Reparação de autoclismo no CAF; 
• Colocação de porta-rolos no CAF; 

 
- E.B. Actor Vale; 

• Colocação de holofotes no recreio; 
• Reparação de luminária; 
• Fixação do quadro; 
• Reparação de fechadura de portão; 
• Colocação de autoclismo 6; 
• Desentupimentos dos tubos de descarga dos autoclismos 2; 
• Torneiras de corte urinóis – 4; 
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- Escola Patrício Prazeres: 
 

• Desmantelamento de estruturas em pladur em frente do espaço seguido para o CAF; 
• Colocação de cabides na sala de CAF; 
• Colocação de pingadeira na porta exterior de CAF; 

 
 

Manutenção e reparação dos edifícios da Junta de Freguesia 

 
- Polo Morais Soares: 

• Reafixação de cadeira no elevatório; 
 

- Multiusos: 

• Colocação de uma torneira de corte junto ao contador; 
• Colocação de uma torneira de corte junto ao termoacumulador; 

 
Mercado de Sapadores: 

• Reparação de rotura junto á máquina de gelo; 
• Substituição de torneira junto á máquina de gelo; 
• Substituição 5 lâmpadas dos holofotes;  
• Rutura de rede de incêndios;  

 
 
Manutenção e reparação de mobiliário urbano: 

• Praça Paiva Couceiro; 
 
Abate das árvores: 

• E.B. Actor Vale; 
 

Poda das árvores: 

• Avenida Afonso III – 4 árvores; 
• Avenida Coronel Eduardo Galhardo – 16 árvores; 
• Avenida Mouzinho de Albuquerque –27 árvores; 
• Jardim Bulhão Pato – 5 árvores; 
• Largo Alferes Francisco Duarte – 5 árvores; 
• Rua Eduardo Costa – 3 arvores; 
• Rua Francisco Pedro Curado – 3 árvores; 
• Rua General Themudo Barata – 6 árvores; 
• Rua Henrique Barrilaro Ruas – 10 árvores; 
• Rua José Sobral Cid – 12 árvores; 
• Rua Morais Soares – 12 árvores; 
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Equipamentos desportivos: 

• Fixação de lona no campo de futebol do Bairro Horizonte;  
 
Desentupimento de bebedouro: 

• Praça Paiva Couceiro – quatro vezes; 
 
Aplicação IPenha: 

Durante o período de 1 de novembro até 28 de fevereiro, deram entrada no total 121 ocorrências: 

• 78 ocorrências encaminhadas para CML – dos quais 62 foram resolvidas; 
• 43 ocorrências de responsabilidade da Junta de Freguesia – dos quais 29 foram resolvidas;  

 
 


