FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ
(Município de Santiago do Cacém)

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO 2º TRIMESTRE DE 2014
DA JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRE

Na sequência do planeamento das intervenções previstas, o executivo
da Junta de Freguesia de Santo André, neste segundo trimestre de
2014, continuou a implementar dinâmicas que vão ao encontro da
qualidade de vida das populações.
Quer por iniciativa própria, quer pelas dinâmicas do movimento
associativo, a freguesia de Santo André continua o seu caminho de
afirmação, no município de Santiago do Cacém, no Litoral Alentejano
e na região Alentejo.
Neste período é de realçar o 40º aniversário do 25 de Abril, data
incontornável da História de Portugal, que deu a Liberdade e a
Democracia ao povo português. Na freguesia de Santo André as
comemorações foram celebradas com a dignidade que o momento
merecia, centrada no parque central da cidade de Vila Nova de Santo
André, com provas de atletismo, com a colocação de cinco pétalas no
monumento evolutivo “O Cravo”, com a libertação de aves selvagens,
com a atuação da banda da Sociedade Filarmónica União Artística, os
discursos de circunstância dos presidentes da Junta e da Câmara,
bem como largada de pombos. Em paralelo decorreu exposição sobre
a revolução dos cravos no café O2, do nosso parque verde.
No dia 30 de maio, e pelo 9º ano consecutivo, a Junta de Freguesia,
em colaboração com o jornal O Leme e o grupo motard de Vila Nova
de Santo André promoveu a “festa dos vizinhos” que visa estabelecer
laços de convívio social e de vizinhança com mostra gastronómica
multicultural, danças de africa, folclore, zumba e animação cultural.
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De realçar igualmente a Presidência nas Freguesias, da iniciativa da
Câmara Municipal de Santiago do Cacém, que decorreu em Santo
André entre os dias 3 e 6 de junho, com visitas a áreas de
intervenção futura, dos investimentos entretanto realizados, às
escolas da freguesia, ao movimento associativo e ao tecido
empresarial, com plenários circunstanciais.
No dia 5 de junho, na passagem da comemoração do Dia Mundial do
Ambiente, a Junta de Freguesia, no âmbito da sua comissão social,
levou à prática várias iniciativas com crianças e jovens, no parque
central, de sensibilização ambiental, onde foram inaugurados os “10
mandamentos” do nosso parque verde.
O executivo da Junta preparou todo o processo burocrático para a
realização das eleições para o Parlamento Europeu, que decorreram
no passado dia 25 de Maio.
A Junta de Freguesia adquiriu uma viatura ligeira para o serviço
executivo e administrativo, conforme plano plurianual de
investimento.
É de realçar a aprovação da candidatura ao PROMAR, cujos
investimentos devem obrigatoriamente ser realizados atá ao dia 31
de Dezembro de 2015 e que vem qualificar as infraestruturas para a
promoção da Corrida da Lagoa, São Romão e Festival de
Gastronomia.
Também o movimento associativo da freguesia promoveu e promove
eventos de qualidade, nomeadamente, no dia 7 de junho “Santo
André Mais Saudável”, no dia 8 de junho, “Cãominhada” no parque
central e “A limpeza das praias” da freguesia, no dia 13 de junho os
arraiais final de ano letivo, no dia 14 de junho, “Há festa na Aldeia…”
em Brescos e a “1ª Corrida do Casqueiro” de atletismo, noturna.
Também nos dias 14 e 15 de junho decorreu no pavilhão Clube Galp
Energia os campeonatos distritais de patinagem artística. Ao nível da
cultura há que realçar a 15ª Mostra Internacional de Teatro de Santo
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André que decorre entre os dias 2 a 29 de junho, com 50 espetáculos
em várias localidades, nomeadamente Santo André, Santiago do
Cacém, Sines, Odemira, Grândola, Faro e Lisboa.
No âmbito das intervenções, o Presidente da Junta inaugurou no
passado dia 07 de junho, uma área de serviço de autocaravanas, da
iniciativa de uma superfície comercial da cidade.

Para além disto a junta executou as seguintes intervenções:
- diversos trabalhos de preparação da 15ª Mostra Internacional de
Teatro de Santo André;
- transporte de vários materiais para a construção de pista de
enduro-cross no kartódromo;
- arranjo de vários caminhos rurais e vicinais;
- limpeza de bermas;
- vários transportes de mobiliário de casas despejadas;
- vários serviços de máquina ao serviço da CMSC;
- transporte de materiais do kartódromo para o estaleiro da
freguesia;
- limpezas do mercado mensal;
- montagem e desmontagem de tendas e palco, bem como o seu
transporte;
- limpeza e transporte de entulhos da loja social Ana’s, provenientes
do incêndio que a afetou;
- transporte de mesas e cadeiras para a realização das iniciativas;
- serviços diversos de apoio à “festa dos vizinhos”;
- vários transportes para a Santiagro;
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- reparação de bancos públicos de descanso;
- reparação de fechaduras no cemitério;
- reparação de torneiras nos sanitários do mercado mensal;
- manutenção e conservação das escolas;
- pintura do monumento “O Cravo”;
- trabalho de envernizamento de painéis divisórios de quartos no Alda
Guerreiro, ao serviço da AJAGATO;
- arranjo do telhado dos anexos do Alda Guerreiro, bem como
reparação de dois sanitários;
- construção de muros no estaleiro da freguesia;
- pequenas reparações na rede ciclável;
- construção de degraus na Rua das Dunas;
- reparação dos sanitários da Aldeia de Santo André;
- assentamento e instalação de portão no estaleiro da freguesia;
- instalação de vedação no parque infantil da Aldeia de Santo André,
bem como envernizamento dos equipamentos e limpeza do espaço;
- montagem das estruturas aos “10 mandamentos” do parque
central;
- montagem de outdoors;
- trabalhos de construção civil nos bairros atalaia norte e panteras;
- limpeza dos lavadouros de Brescos;
- transporte de alunos da zona rural para as escolas e dos seniores
para as piscinas de Santiago do Cacém.
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Para além dos atendimentos de “porta aberta”, destaca-se a
presença do presidente nas seguintes iniciativas e reuniões:

03 ABR – reunião com o presidente do Clube de Ténis;
04 ABR – reunião com a artista plástica Paula Bravo;
- filme “Lápis Azul”, no âmbito do 25 de abril;
08 ABR – sessão de apresentação do projeto “Sistemas Ribeirinhos
Vivos e Vividos – Um valor a preservar” na CMSines;
- reunião com intervenientes dos projetos do Bairro Azul;
09 ABR – visita ao espaço skate park com o Arqtº Luís Forte;
10 ABR – reunião com a Loja do Condomínio;
- reunião com técnicas da CMSC sobre “licenciamento zero”;
11 ABR – reunião de apresentação de trabalhadora de programa
ocupacional de Centro de Emprego;
- Assembleia Municipal em Alvalade;
12 ABR – jantar do 31º aniversário do Clube de Ténis;
14 ABR – reunião com promotores do “Festival das Cores” na CMSC;
16 ABR – visita às Lagoas das lamas Oleosas no Pinhal do Concelho,
na sequência da visita do Ministro do Ambiente;
- entrega de folares a pessoas socialmente vulneráveis;
22 ABR – reunião com gerente do intermarché sobre projeto “área de
serviço para autocaravanas”;
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25 ABR – comemorações do 40º aniversário 25 de abril, no parque
central;
26 ABR – entrega das faixas de campeões distritais aos infantis do
Estrela de Santo André;

02 MAI – entrevista ao jornal “O Leme”;
- reunião com os promotores da iniciativa “Power Flower”;
04 MAI – 25º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Santo André;
05 MAI – reunião com o comandante de posto da GNR;
06 MAI – reunião com os partidos políticos (Eleições PE);
08 MAI – reunião do CGT do Agrupamento de Escolas;
10 MAI – XIII Encontro de Coros de Vila Nova de Santo André, na
Igreja de Santa Maria;
- Feira da Saúde, Estética e Bem – Estar;
12 MAI – reunião do CGT do Agrupamento de Escolas;
13 MAI – reunião com promotores do “Festival das Cores” na CMSC;
15 MAI – reunião com o Padre Abílio Raposo;
- reunião CGT do Agrupamento de Escolas;
19 MAI – receção ao deputado Bruno Dias do PCP;
- reunião do CGT do Agrupamento de Escolas;
20 MAI – visita guiada ao “Percurso do Salgueiral” na Reserva Natural
das Lagoas de Santo André e Sancha;
21 MAI – reunião do CGT do Agrupamento de Escolas;
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22 MAI – reunião com os promotores do “Festival das Cores”;
23 MAI – reunião com grupo motard de Vila Nova Santo André ;
24 MAI – Feira da Obesidade;
25 MAI – Eleições para PE;
26 MAI – reunião do CGT do Agrupamento de Escolas;
27 MAI – reunião do CGT do Agrupamento de Escolas;

30 MAI – reportagem da NorteTv;
- “Festa dos Vizinhos”;
31 MAI – reportagem da NorteTv;
07 JUN – inauguração área de serviço de autocaravanas;
08 JUN –“Limpeza das Praias”;
09 JUN – reunião com Dr. Osvaldo (médico cubano);
- reunião CGT do Agrupamento de Escolas;
11 JUN – almoço no Rio da Figueira do projeto “Sénior Ativo”;
12 JUN – reunião com AMISSA;
13 JUN – celebração de protocolo RIDVAL (Violência doméstica);
- EB Nº.3, festa final ano letivo;
14 JUN – inauguração da GARE no Saki;
- Deixa-O-Resto, final ano letivo;
-“Há festa na Aldeia…”, em Brescos;
- 1ª Corrida do Casqueiro (Vila Nova de Santo André).
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