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No 4º trimestre do ano de 2016, a Junta de Freguesia de Santo André, à semelhança
dos anteriores, desenvolveu o seu trabalho, imprimido pelo seu executivo, indo ao
encontro das aspirações das populações e da melhoria da sua qualidade de vida.
As atenções da gestão estiveram muito centradas na promoção do 2º Festival
Gastronómico da Lagoa de Santo André e da Feira Anual da Aldeia de Santo André,
sem prejuízo de muitas outras decisões e trabalhos de elevada importância para a
Freguesia.
Por exemplo, no que respeita aos recursos humanos ao serviço da freguesia, a
trabalhadora Ana Carina da Costa Neves demitiu-se definitivamente das suas funções,
num processo que se arrastava desde 01 de maio de 2013, vindo desta forma ao
encontro dos interesses da freguesia.
Também, o trabalhador Joaquim Marques dos Santos, que se encontrava de baixa
médica prolongada, foi reformado por invalidez. Considerando que este trabalhador
era o que assegurava a conservação e manutenção das escolas básicas do 1º ciclo e
jardim-de-infância da freguesia, porque deixou uma lacuna no quadro de pessoal, a
Junta decidiu contratar uma prestação de serviços a recibo verde, com Mário dos
Santos Freire.
Com a aprovação do mapa de pessoal para 2017, a Junta irá o mais brevemente
possível abrir processo concursal para um auxiliar dos serviços gerais.
Entretanto, pela necessidade nas funções de apoio ao serviço administrativo, em
parceria com o IEFP e a Cercisiago, à semelhança do processo com o trabalhador
António Nuno de Oliveira Félix, a Freguesia candidatou a trabalhadora Tânia Isabel
Brissos Neves ao “programa de emprego e apoio à qualificação das pessoas com
deficiência e incapacidade”, no “emprego apoiado em mercado aberto”.
Mas de facto, neste 4º trimestre de 2016, há que realçar o trabalho com a promoção e
organização do 2º Festival Gastronómico da Lagoa de Santo André, que se realizou
entre os dias 28 de outubro e 01 de novembro, quer pelo sucesso que teve, quer pela
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elevada participação popular, quer ainda pela visibilidade que deu à nossa Freguesia,
no serviço prestado ao desenvolvimento económico e turístico.
O trabalho de organização logística a montante e a jusante, bem como no decurso do
evento, foi bastante bem planeado, apesar de ter sido muito intenso e extenuante.
Mas valeu a pena! Os stands em presença representaram com excelência a
gastronomia da nossa freguesia, quer na tenda multiusos, quer no espaço reservado à
exposição e venda de doçarias, frutas e licores. A animação cultural foi também do
agrado do público em geral, que acorreu em massa a este certame. Desta forma, os
restaurantes em presença conseguiram o suplemento necessário, em época baixa,
tendo em vista a sustentabilidade dos seus negócios e dos seus postos de trabalho.
Envolto num espirito de grande unidade, o sucesso do Festival Gastronómico da Lagoa
de Santo André só foi possível graças ao empenho por parte dos empresários da
restauração, pelos seus patrocinadores, por todos os expositores, pela comunicação
social regional e nacional, pelo grande trabalho desempenhado pelos trabalhadores da
Junta Freguesia e da Câmara Municipal, mas também pela dinâmica organizativa do
executivo da autarquia de Santo André.
Também a Feira Anual de Santo André, que decorreu entre os dias 30 de novembro e
04 de dezembro, como um certame de tradição secular, teve a melhor atenção por
parte do executivo da junta, nomeadamente com a planificação do evento, no contato
atempado com os feirantes, na atribuição dos lugares pelo terrado e pela arrecadação
das taxas de ocupação.
Apesar de todos os constrangimentos, tendo em conta a situação climatérica, as obras
no CM1087 e a circulação do trânsito, a nossa feira franca de Santo André, foi ponto
de passagem para muitas pessoas, que puderam usufruir de um evento histórico e
com tradição, dando desta forma um importante estímulo económico à Freguesia.
Neste trimestre é de realçar igualmente o descerramento das placas toponímicas “Rua
Bruno Chainho”, que decorreu no dia 24 de setembro, numa homenagem sentida ao
nosso conterrâneo e militar da GNR, considerado herói nacional, que foi brutalmente
abatido a tiro, quando procurava defender e salvar pessoas indefesas ameaçadas.
Também assumiu importância relevante a concentração / manifestação, no dia 27 de
outubro, junto ao Ministério do Planeamento e Infraestruturas, em Lisboa, convocada
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pelas comissões de utentes do Alentejo Litoral, tendo em vista a conclusão das obras
na ER261-5, entre Vila Nova de Santo André e Sines, bem como pela requalificação do
IC1, particularmente nos percursos Herdade de Palma – Alcácer do Sal – Grândola.
Relembre-se que esta ação de luta foi marcada logo após o anúncio por parte do
Ministro, que aponta a conclusão das obras na ER261-5 / A26-1 para o final do mês de
janeiro de 2017, com a retirada total dos pinos e a normalização da circulação
rodoviária.
No entanto, porque até à data só foram retirados os pinos entre os nós da Ribeira de
Moinhos (Repsol) e da Maria da Moita, a Junta de Freguesia continua atenta ao
desenrolar desta situação, tendo marcado presença numa reunião com as
Infraestruturas de Portugal, no passado dia 22 de novembro, agendada
antecipadamente pelo Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém.
No dia 25 de novembro decorreu na Biblioteca Municipal de Santo André a reunião
com o movimento associativo da freguesia, tendo em vista a calendarização das
iniciativas para o ano de 2017. Aproveitando esta reunião, a Junta de Freguesia de
Santo André e a Associação Humanitária dos Bombeiros de Santo André, celebraram
protocolo financeiro, tendo em vista a ampliação e requalificação do quartel do corpo
de bombeiros de Santo André, na colaboração e apoio da parte não cofinanciada no
Portugal 2020.
Convocada pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia, decorreu no passado dia
04 de novembro reunião participada com a população, sobre o projeto de
requalificação do Bairro das Flores, num investimento previsto de cerca de 1,6 milhões
de euros. A iniciativa foi bastante participada e a população deu contributos positivos
para o desenvolvimento do projeto.
Este será o primeiro bairro intervencionado na cidade de Vila Nova de Santo André, no
âmbito de uma candidatura do Município de Santiago do Cacém ao Portugal 2020.
Seguir-se-ão os Bairros do Pinhal e dos Serrotes.
Entretanto, também com recurso a fundos comunitários, a Câmara Municipal iniciou e
estão a decorrer as obras de requalificação da EB nº3 do Bairro do Pinhal, num
investimento estimado em cerca de 600 mil euros. Seguir-se-á a EB nº4 do Bairro Pôrdo-Sol.
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No dia 14 de novembro iniciaram as obras de construção do Santo André Skatpark, que
prosseguem a bom ritmo, num investimento previsto de cerca de 150 mil euros,
candidatados igualmente ao Portugal 2020.
Também a bom ritmo prosseguem as obras de requalificação do CM1087, entre a
cidade de Vila Nova de Santo André e a Aldeia de Santo André. Para além destas, nesta
intervenção, está incluído o arranjo exterior do largo poente da igreja.
Para além disto, a Junta de Freguesia realça as seguintes intervenções:
- Limpeza dos sanitários da zona rural da freguesia;
- Promoção de 3 mercados mensais e limpeza do terrado;
- Montagem e desmontagem da logística do 2º Festival Gastronómico da Lagoa de
Santo André;
- Montagem e desmontagem da logística da Feira Anual de Santo André;
- Reparações no parque infantil do Bairro do Pinhal;
- Requalificação dos sanitários da Aldeia de Santo André (a decorrer);
- Colocação de placas toponímicas;
- Reparações em diversos passeios;
- Reparações na ciclovia;
- Construção de ilha para contentores no Bairro da Chesandré;
- Terraplanagem para construção de estacionamento no quartel dos bombeiros;
- Várias repavimentações com massas frias;
- Várias recolhas de entulhos;
- Trabalhos preparatórios para empreitada do skatpark;
- Apoio à gincana dos automóveis antigos;
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- Desmontagem do placard eletrónico e trabalhos preparatórios para montagem de
outdoor digital;
- Serviço de corta mato;
- Reparação de caminhos rurais e vicinais;
- Transporte de livros da AMISSA para o Banco Alimentar;
- Conclusão de lavagens e pinturas na delegação da Junta;
- Pinturas exteriores na sede da Freguesia, casa do coveiro e armazém;
- Pintura interior do sanitário dos homens na Aldeia de Santo André;
- Limpeza de lixos em Deixa-o-Resto;
- Reparação de autoclismo na EB de Deixa-o-Resto;
- Reparação de torneira do pré-escolar da EB de Deixa-o-Resto;
- Em reparação fechadura do portão principal da EB de Deixa-o-Resto;
- Reparação do parque infantil da EB de Deixa-o-Resto;
- Reparação do lavatório do wc r/ch dos meninos da EB nº2;
- Reparação de fechadura da porta do wc r/ch dos meninos da EB nº2;
- Substituição do tubo de descarga do autoclismo do wc r/ch dos meninos da EB nº2;
- Reparação de 2 autoclismos no wc r/ch das meninas da EB nº2;
- Reparação do tubo de descarga do autoclismo do wc 1º andar dos meninos da EB
nº2;
- Em reparação vedação do campo de jogos da EB nº2;
- Reparação de estore em sala do 1º andar da EB nº2;
- Remoção de poste em madeira na EB nº2;
- Reparação do wc dos meninos do pré-escolar da EB nº2;
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- Reparação do autoclismo do wc da cozinha da EB nº2;
- Reparação de buracos na vedação da EB nº2;
- Colocação de borrachas nos pés das cadeiras das salas de aulas da EB nº2;
- Substituição de lâmpadas no wc do salão, salas de aulas e corredores da EB nº4;
- Reparação da canalização do wc do núcleo pequeno da EB nº4;
- Reparação de estores nas salas 5 e 8 da EB nº4;
- Instalação de fechadura no armário dos detergentes do JI da EB nº4;
- Reparação de tomada da luz no JI da EB nº4;
- Reparação de mesa partida da EB nº4;
- Instalação de fechadura no armário dos detergentes ao serviço da EB nº4;
- Reparação de sifão e torneira do lavatório do wc das meninas da EB nº4;
- Reparação de autoclismo do wc das meninas da EB nº4;
- Reparação de torneira do lavatório do wc dos meninos da EB nº4;
- Em reparação buracos na vedação na EB nº4;
- Reparação de torneira na zona aberta da EB nº4;
- Transporte de mesas e cadeiras do armazém da CMSC para as EB`s 2 e 4;
- Transporte de mesas de ténis da EB nº1 para a ESPAM;
- Transporte de mobiliário da RINAVE para Vila Nova de Santo André;
- Transporte da logística dos restaurantes para o Festival Gastronómico;
- Transporte social de sofás de Vila Nova de Santo André para Santiago do Cacém;
- Transporte de mesas para os bombeiros;
- Transporte diário de alunos da zona rural para as escolas e vice-versa;
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- Transporte de crianças com necessidades educativas especiais para as piscinas de
Santiago do Cacém e vice-versa, todas as segundas-feiras;
- Transporte dos seniores para as piscinas de Santiago do Cacém e vice-versa, todas as
quartas, quintas e sextas-feiras;
- Transporte de pessoas de Deixa-o-Resto ao programa “Grande Tarde” da SIC e viceversa;
- Transporte de bancos de igreja da Diocese de Beja para a Capela de Santa Maria, no
Bairro Azul;
- Transporte de expositores do Cadaval para Santiago do Cacém (Nacional Expo-Aves);
- Transporte dos veteranos do Estrela de Santo André a Portimão;
- Transporte dos iniciados do Estrela de Santo André ao Barreiro;
- Transporte dos juniores do Estrela de Santo André a Setúbal;
- Transporte dos iniciados do Estrela de Santo André à Charneca da Caparica;
- Transporte dos juvenis do Estrela de Santo André a Setúbal;
- Transporte dos iniciados do Estrela de Santo André à Amora;
- Transporte dos juvenis do Estrela de Santo André a Paio Pires.

Para além dos atendimentos de “porta aberta”, neste período destaca-se a presença
do Presidente, e na sua ausência de outros eleitos, nas seguintes iniciativas:
15 set – Entrevista ao programa da Rádio Cidade Nova “Um Olhar Sobre a Freguesia”;
17 set – Entrega de prémios do nacional de super endurocross;
21 set – Reunião com Intervir.com;
23 set – Lançamento do livro de Vera Sena na Biblioteca Municipal;
24 set – Descerramento da placa toponímica “Rua Bruno Chainho”;
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26 set – Reunião com a Motor Sport;
- Reunião com o artista plástico Henrique Silva;
27 set – Apresentação do Administrador da Águas de Santo André;
28 set – Reunião com empresário;
29 set – Almoço de trabalho sobre “Festival Gastronómico”;
- Entrega de material escolar do Intermarché ao Agrupamento de Escolas;
- Assembleia de Freguesia;
30 set – Reunião da Junta;
- Cerimónia dos alunos de excelência da ESPAM;
03 out – Celebração do contrato de prestação de serviços com Mário Freire;
- Reunião com a CMSC sobre as Grandes Opções do Plano 2017 / 2020;
04 out – Reunião com o Presidente do Estrela de Santo André;
07 out – Reunião com a Missão Coragem;
- Reunião com Ondina Bordalo sobre projeto;
10 out – Reunião de apresentação sobre o projeto RLIS;
11 out – Reunião com Associação de Apoio aos Animais;
12 out – Visita às obras do CM1087;
- Reunião de organização do Festival Gastronómico;
13 out – Reunião da Junta;
- Reunião com técnicos da CMSC sobre Festival das Enguias;
14 out – Entrevista ao jornal “O Leme”;
26 out – Entrevista para a RTP1 sobre a conclusão das obras na ER261-5;
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27out – Presença na manifestação / concentração junto ao Ministério das
Infraestruturas e Planeamento sobre a conclusão da ER261-5 e requalificação do IC1;
28, 29, 30, 31 out e 01 nov – 2º Festival Gastronómico da Lagoa de Santo André;
02 nov – Reunião com a Profª Arsénia Piteira sobre a iniciativa “Dia da Pessoa com
Deficiência”;
03 nov – Entrevista para o programa da SIC “Grande Tarde”, em Deixa-o-Resto;
04 nov – Reunião participada sobre a requalificação do Bairro das Flores;
05 nov – Inauguração da sede “Vozes Além Tejo”;
- Noite de Fados nos Bombeiros Voluntários de Santo André;
07 nov – Reunião com o Centro Óptico de Santo André;
08 nov – “Manhã Saudavel”, da EB nº3, com entrega de diplomas;
- Magusto de S. Martinho do projeto Sénior Ativo, em Santiago do Cacém;
10 nov – Reunião da Junta;
- Magusto do projeto “Fazendo e Aprendendo”, em Brescos;
11 nov – Reunião com técnicos da CMSC sobre trânsito;
14 nov – Reunião com técnicos da CMSC sobre “Natal em Santo André”;
- Visita às obras da EB nº3, início das obras do skatpark e campo alternativo
do Estrela, com o Presidente da Câmara e o Vereador Albano Pereira;
15 nov – Reunião com a Rádio Cidade Nova de apresentação do projeto “Oficinas de
Rádio”;
17 nov – Reunião com a GNR sobre segurança da Feira Anual de Santo André;
18 nov – Reunião com técnico da CMSC sobre trânsito;
19 nov – Presença no 2º aniversário das Vozes Além Tejo;
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20 nov – Representado pela vogal Quitéria Gaspar no “Dia Mundial em Memória das
Vítimas Mortais na Estrada”;
21 nov – Reunião ao abrigo do Estatuto do Direito da Oposição, sobre as Grandes
Opções do Plano da Freguesia 2017 / 2020;
22 nov – Celebração de protocolo com a JVZ Audiovisuais;
- Representado pelo substituto legal David Gorgulho, com o Presidente da CMSC
na reunião em Almada com as Infraestruturas de Portugal;
23 nov – Reunião com os técnicos da CMSC e a comunidade escolar sobre “Natal em
Santo André”;
- Reunião com a Paróquia de Santa Maria e o jornal “O Leme”;
- Reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Santo André;
24 nov – Reunião da Junta;
25 nov – Celebração de protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Santo André e reunião com o movimento associativo;
28 nov – Representado pela vogal Quitéria Gaspar, no 40º aniversário do Estrela de
Santo André;
30 nov, 01, 02, 03 e 04 de dez – Feira Anual de Santo André.

Santo André, 05 de dezembro de 2016
O Presidente da Junta, Jaime Cáceres
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Feira Anual de Santo André

