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Festival Gastronómico da Lagoa de
Santo André promove sabores locais e
projeta Freguesia em todo o País
A 4ª edição do evento, organizado pela JFSA e que decorreu entre os dias 26 e 28 de outubro, voltou a promover os sabores da lagoa, do
mar e da terra, com uma forte divulgação da restauração e estabelecimentos locais presentes – Salsicharia Enchidos do Azinhal,
Cantinho dos Sabores, Café D'Arte, Cá S'Come Caffé, A Cascalheira e Paniﬁcadora de Santo André – e com oito espetáculos ao longo
do ﬁm de semana. Importante contributo para a divulgação da nossa gastronomia e das nossas tradições, bem como para a
dinamização da economia local e do turismo na chamada “época baixa”.

Câmara adjudica obra de requaliﬁcação do Bairro do Pinhal
A Câmara Municipal aprovou a adjudicação da obra de requaliﬁcação do
Bairro do Pinhal, em Vila Nova de Santo André, à empresa PROTECNIL –
Sociedade Técnica de Construções, S.A., da autarquia, pelo valor de um
milhão e noventa e seis mil euros. Esta é mais uma intervenção integrada no
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), que incidirá, em
grande parte, em repavimentações, passeios e espaços verdes.

Obra de requaliﬁcação do Bairro das Flores avança para a 2.ª fase
A Câmara Municipal deu início, no dia 22 de outubro, à 2.ª fase das obras de
“Requaliﬁcação de Espaço Público no Bairro das Flores”, em Vila Nova de Santo André.
Os trabalhos têm a duração prevista de três meses e a zona a ser agora intervencionada
corresponde, na generalidade, à Rua dos Lilases.

Junta quer acabar com
carros abandonados em
Santo André
A Junta de Freguesia de Santo André, em articulação com a Câmara
Municipal, vai iniciar um processo que visa acabar de vez com o problema
dos carros abandonados na cidade, que se tem agravado nos últimos anos.
Reforçar a boa imagem de Vila Nova de Santo André, acabar com a
ocupação indevida de lugares de estacionamento e evitar potenciais
problemas de saúde pública são os objetivos desta ação, que tem vindo a
ser concertada pela Junta e pela Câmara.

Junta entrega receitas do Mercado das Bagageiras a seis associações
No dia 4 de outubro, a Junta de Freguesia entregou aos Bombeiros Voluntários, Banco
Alimentar contra a Fome, Agrupamento de Escolas de Santo André (turmas de Artes),
Centro Comunitário “O Moinho”, Casa de Jovens “O Farol” e AMISSA – Associação de
Amigos Solidários de Santo André as receitas obtidas nas últimas edições do Mercado
das Bagageiras.

Mediação de Conﬂitos com importante
divulgação em Santo André
A Associação de Mediadores de Conﬂitos
(AMC) organizou, no dia 2 de outubro, na
Biblioteca Municipal Manuel José "do
Tojal", em Vila Nova de Santo André, uma
sessão de informação / esclarecimento
no âmbito da 6ª Edição da Semana da
Sensibilização para a Mediação. A Junta
de Freguesia de Santo André e a Câmara
Municipal de Santiago do Cacém
apoiaram esta interessante e dinâmica
iniciativa, que contou, além dos painéis
informativos sobre a temática, com uma
simulação de Mediação Familiar.

Eco-Freguesias 2019: boas práticas ambientais
de Santo André divulgadas a nível nacional
O Presidente da Junta de Freguesia de
Santo André, David Gorgulho, foi um dos
oradores convidados para o painel “EcoComunidades: práticas, políticas e
estratégias”, numa sessão nacional
sobre o projeto Eco-Freguesias 2019, que
decorreu no dia 11 de outubro, no Centro
de Congressos do Estoril, integrada no
“Greenfest” – o maior Festival de
sustentabilidade do País. A ocasião
permitiu uma importante aprendizagem
do caminho a percorrer para Santo André
se tornar numa Eco-Freguesia e foi
também uma excelente oportunidade
para divulgar as ideias do executivo da
Junta no âmbito da sustentabilidade
ambiental.

Junta e Câmara reuniram
com a população de
Deixa-o-Resto

A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia reuniram-se,
no dia 12 de Setembro, com a população de Deixa-oResto. O objetivo foi ouvir a opinião dos habitantes em
relação à futura intervenção nos passeios e
estacionamentos junto à EN261, altamente fustigados
pelas raízes das árvores. A reunião foi produtiva e
contribuiu para que as futuras decisões a tomar vão ao
encontro das aspirações da população.

Passeio junto à Prio reparado

O passeio junto à bomba de gasolina Prio, à entrada de Vila
Nova de Santo André, foi reparado pelos trabalhadores da
Junta de Freguesia no início de Setembro. Recorde-se que
o mesmo tinha sido daniﬁcado por um veículo pesado. A
intervenção contou com o apoio da Câmara Municipal.

Fim-de-semana
sem Carros com
muita energia e
atividade física
No âmbito do Dia Europeu Sem Carros, a Junta
desaﬁou a população para deixar os automóveis em
casa nos dias 22 e 23 de setembro e juntar-se a um
conjunto de iniciativas que convidavam à prática de
exercício físico e ao usufruto de uma cidade que
convida a andar a pé ou ao uso de veículos não
motorizados. Entre caminhadas, corridas, aulas de
dança e ﬁtness, ou sessões de esclarecimento, o
saldo foi muito positivo e as iniciativas registaram
uma boa adesão.

Santo André + Saudável: desporto, saúde e
solidariedade no Clube de Ténis
Na manhã do dia 22 de Setembro, no Clube de
Ténis de Santo André (entidade organizadora),
teve lugar a 5ª edição do Santo André +
Saudável, que uma vez mais contou com o
apoio da Junta. Foi possível experimentar uma
grande variedade de desportos, fazer aulas de
grupo, rastreios de saúde e apoiar causas
solidárias. Uma manhã diferente e saudável!

“Passeio da Memória” –
Alzheimer Portugal organizou
caminhada solidária e
seminário em Santo André

Santo André recebeu 4ª e última etapa do
Campeonato Nacional de Skate
A 4.ª e última etapa do Campeonato Nacional
de Skate disputou-se no “Santo André Skate
Plaza”, no dia 29 de setembro, prova
organizada pela Federação Portuguesa de
Patinagem, em coorganização com a Câmara
Municipal e com o apoio da Junta de Freguesia.
Dos mais novos aos mais experientes, foi
possível assistir às manobras de alguns dos
melhores executantes nacionais, num
equipamento de excelência para a prática da
modalidade.

Correr pela Europa - prova no Parque Central
assinalou Dia Europeu sem Carros
Organizada pelo Centro de Informação Europe
Direct (CIED) do Alentejo Central e Litoral, com
os apoios da Junta, da Câmara e dos Kotas Bike
Team e com o patrocínio da Decisões e
Soluções VNSA, realizou-se, no dia 22 de
Setembro a prova de atletismo “Correr pela
Europa”, num circuito fechado em pleno Parque
Central, com provas de 6 km (Juvenis e
Juniores) e 10 km (restantes escalões). Cerca
de uma centena de participantes vibraram com
uma prova diferente, que pretendia assinalar o
Dia Europeu Sem Carros.

Vila Nova de Santo André teve a honra de fazer parte
dos 67 locais, em todo o país, que receberam o
“Passeio da Memória”, uma ação de grande
importância, organizada pela Alzheimer Portugal,
com o apoio da Junta de Freguesia, que visa a
prevenção da doença. No dia 22 de setembro,
decorreu um Seminário sobre o tema, realizado na
Biblioteca Municipal Manuel José "do Tojal". A sessão
foi bem participada e de grande interesse para todos,
com a presença de vários especialistas na área. No
dia seguinte, com partida e chegada no Parque
Central, decorreu uma caminhada solidária, quase
sempre pela ciclovia, na extensão de 7 km.

Emprego: Junta abre concurso
para Motorista de Pesados

A Junta de Freguesia de Santo André vai abrir
concurso para a contratação de um Assistente
Operacional – Motorista de Pesados. Mais
informações em www.santoandre.pt, através do
telefone 269 708 390, do e-mail
junta.freguesia@santoandre.pt, ou presencialmente
na Junta.

AGENDA MENSAL
Workshops gratuitos na área da
Saúde fazem sucesso em
Santo André

Ensino da Música conta com mais
duas ofertas de qualidade em
Santo André
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O dia 19 de outubro marcou o regresso do projeto
“Saúde com ASAS”. A sessão prática foi sobre
“Psicomotricidade e Relaxamento”, da
responsabilidade da Intervir.Com – Associação
(Projeto LOCALidades) e os cerca de 30 participantes
puderam experimentar sensações de calma, bemestar físico e psicológico, diminuindo os níveis de
stress e ansiedade. O projeto vai de vento em poupa e
regista elevados níveis de interesse e adesão.

A Escola de Música Tradicional Alentejana iniciou, no
dia 12 de outubro, a sua atividade em Santo André,
com aulas às sextas-feiras (17h e 18h) na sede das
Vozes Além'Tejo, no Bairro Azul. Oportunidade para
aprender viola campaniça, cavaquinho, bandolim,
viola, viola baixo, percussões tradicionais e cante
alentejano. Também a recém-criada Academia de
Música de Santo André está já a dar os primeiros
passos e as aulas decorrerão no Centro de Atividades
Pedagógicas Alda Guerreiro. As sugestões são a
criação de uma Miniband para o pré-escolar (3 a 5
anos) e de uma Orquestra de Sopros – Plusband (a
partir dos 6 anos). Horários disponíveis brevemente.

7500 Live Sound trouxe paixão pela cultura hip-hop
ao Parque Central
A 1.ª edição do Festival “7500 Live Sound” teve lugar no dia 25 de
agosto, no Parque Central, e juntou um conjunto de artistas de
referência no panorama underground nacional, com o intuito de revelar
o hip-hop na sua forma mais “crua”, habitualmente excluído dos
circuitos musicais convencionais. Foi mais uma tarde/noite de festa
em V. N. Santo André, numa iniciativa dinamizada por Joana Pereira,
integrada no projeto “Atreve-te”, da Câmara Municipal, que contou com
o apoio da Junta de Freguesia.

Os Vilas com atleta Campeão do Mundo
Fernando Silva, da Associação de Pesca Desportiva “Os Vilas”, de Santo
André, integrou a Seleção Nacional Portuguesa que se sagrou Campeã
do Mundo da modalidade, num Campeonato que se disputou na praia da
Manta Rota – Vila Real de Santo António, entre os dias 6 e 13 de
outubro. Em termos individuais, Fernando Silva ﬁcou à beira do pódio,
obtendo um excelente 4º lugar na classiﬁcação ﬁnal.
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Viver (com) a escrita
Nuno Duarte
BMSA

10h00

Saúde com ASAS
“Diabetes”
Sede ASAS

14h30

“C”extas de Cultura
Trio Orfeu plays Jobim
Auditório ESPAM

22h00

Arregaçar as Mangas por
Santo André - Deixa-o-Resto
Tasquinha do Ilídio

9h00

Sábado a Ler - Numa viagem até
à Índia - Yôga com histórias
BMSA

15h30

Dia da Memória - Grupo Motard
de Vila Nova de Santo André
Parque Central

10h15

Concurso fotograﬁa
“Olhares sobre a Lagoa”
Sede ALSAB, Costa de Santo André
9h30

Apresentação do livro “Sentimento
e algo mais”, de Fernando Loureiro
BMSA

15h00

Aniversário Vozes Além'Tejo
Sede, Bairro Azul

16h30

Feira Anual Aldeia de Santo André
Aldeia de Santo André

Concurso
Montras de Natal

Stand os Putos
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16
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7h30

Festa de Natal
Parque Central

“C”extas de Cultura
Manuel de Oliveira convida
João Frade e Susana Travassos
Auditório ESPAM

a

Após a 7ª e última prova disputada, Pedro Matos (categoria Ohvale) e
Pedro Fragoso (Naked Junior) sagraram-se campeões da edição de
2018 da Oliveira Cup, iniciativa levada a cabo pelo Vice-Campeão do
Mundo de Moto 2, Miguel Oliveira, e pelo seu clube de fãs, na procura e
formação de jovens para o motociclismo de velocidade. Outros pilotos
locais em evidência na Oliveira Cup: Bárbara Magro (2º lugar Ohvale),
Miguel Castro (2º lugar Naked) e Bruno Castro (3º lugar Naked). No
Troféu de Iniciação à Velocidade promovido pela FMP, destaque para
Martim Jesus (2º lugar), André Tomé (9º lugar), Alexandre Cabá (10º
lugar) e Henrique Morais (11º lugar), todos em representação da RL58
Racing School.

BMSA

17º Passeio Motos 2/4/Ssv
Ala Aventura
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DEZEMBRO

Motociclismo: Pedro Matos e Pedro Fragoso sagram-se
campeões na Oliveira Cup

Exposição pintura a óleo
de Graça Viveiros

22h00

Presépios no Parque Central
Parque Central

Desﬁle de Pais Natal Solidário
Grupo Motard Deixa-o-Resto
Deixa-o-Resto

André Bôto conquista 3º lugar do pódio no Campeonato
Nacional de Triatlo
Estreia auspiciosa do triatleta André Bôto na distância olímpica (1,5 km
a nadar, 40 km de bicicleta e 10 km a correr), com o 3º lugar do pódio no
Campeonato Nacional de Juniores, que se disputou em Sines, no dia 24
de setembro. O atleta da freguesia de Santo André, que representa o
Alhandra, representou depois a Seleção Nacional de Triatlo no
Campeonato da Europa de Estafetas Mistas, tendo uma prestação
decisiva para a medalha de bronze obtida pela equipa lusa.
Propriedade: Junta de Freguesia de Santo André
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Nota: Poderão ocorrer alterações na agenda apresentada.

