FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ
(Município de Santiago do Cacém)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 3º TRIMESTRE DA JUNTA DE FREGUESIA
DE SANTO ANDRÉ

As dinâmicas desportivas, recreativas, culturais e sociais na Freguesia de
Santo André, demonstram grande capacidade de trabalho, quer por parte
da Junta, quer por parte do seu movimento associativo.
Na realidade, neste 3º trimestre do ano de 2014, sem prejuízo da
continuidade do investimento, e da manutenção e conservação dos
espaços públicos, a Junta de Freguesia imprimiu alta dinâmica nas
iniciativas próprias e no apoio incondicional e insubstituível às iniciativas
promovidas pelo movimento associativo.
Das iniciativas da Junta, há que realçar:
No dia 12 de Julho, organizou, com o apoio da Câmara Municipal, a 19ª
Corrida da Lagoa e a 7ª Caminhada da Reserva Natural, na Costa de Santo
André, que envolveu cerca de mil participantes. Esta iniciativa foi coroada
de êxito, tendo em conta que foi batido o record de participantes e de
atletas chegados à meta. No final, o convívio entre todos os participantes
e familiares foi extraordinário, quer no jantar que foi servido, quer na
animação cultural, que esteve a cargo do acordeonista Eliseu Brás.
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Nos dias 8, 9 e 10 de Agosto, decorreu no estacionamento da praia da
Costa de Santo André, a tradicional Festa de S. Romão, também
promovida pela Junta de Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal.
Acorreram a esta festa milhares de pessoas, que puderam disfrutar da
exposição e venda de artesanato, frutas, doçarias e vinhos, bem como da
quermesse, da responsabilidade do projeto “Fazendo e Aprendendo”.
Para além disto, apreciaram e participaram nos “banhos de s. romão” que
tiveram a cargo das “Danças Típicas da Queimada” – Valinho da Estrada,
que também presenteou o público com uma magnifica atuação, já no
recinto da festa. Nos três dias que decorreu a iniciativa, a preceder os
bailes, que tiveram a cargo de Luís Candeias, Ricardo Alcaide e Silvino
Campos, os animadores de dança Milena e Tó Mané ministraram
demonstração de zumba. Em jeito de programa de variedades, atuaram
também os “Falta Um” e “Ivo Pereira”. Uma festa que foi um sucesso, que
pretende recriar a tradição histórica da comunidade piscatória da Costa de
Santo André, projetada na atualidade.
Do movimento associativo, com o apoio da Junta de Freguesia:
Entre os dias 2 e 29 de Junho, decorreu a 15ª Mostra Internacional de
Teatro de Santo André, com cerca de 50 espetáculos repartidos pelas
cidades de Vila Nova de Santo André, Sines, Lisboa e Faro, mas também
pelas vilas de Grândola e Odemira, representados por companhias
profissionais. A Mostra encerrou no dia 12 de Julho, num espetáculo
lindíssimo de ar livre, no Parque Central da nossa cidade. Sem que se
pretenda adjetivar o sucesso que foi a maior manifestação cultural da
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Freguesia de Santo André, da região e das maiores do país, três
constatações, ainda antes do balanço da AJAGATO, que podemos desde já
adiantar: record de espetáculos, com alargamento a outras localidades,
dando maior dimensão e visibilidade ao Festival; record de companhias
profissionais, incluindo as que vieram de outros países; record de
espetadores, que ultrapassaram este ano, os seis milhares. A Mostra está
bem viva e a Junta de Freguesia fará tudo o que estiver ao seu alcance,
para que continue com as dinâmicas reconhecidas por todos e que a
transforme num Festival de Teatro de referência no nosso país.
No dia 14 de Junho, o projeto “Fazendo e Aprendendo” em parceria com a
Junta de Freguesia, promoveram em Brescos, junto ao forno comunitário,
um mastro com animação cultural a cargo das “Danças Típicas da
Queimada”, denominada “Há festa na aldeia…”, onde também se
experimentou a tradição dos saberes e sabores tradicionais, enraizados na
cultura da nossa freguesia, promoveu igualmente a partilha. Desde a
cozedura do pão, á confeção de sopas, carnes, enchidos e outras iguarias,
feitos em lume de chão, com as respetivas “coqueiras”, foi de facto, uma
iniciativa simples das nossas gentes, demonstrativa da sua identidade
histórica, onde também não faltou, ao longo da tarde, a ida das mulheres
ao lavadouro da aldeia, tendo lavado algumas peças de roupa.
Ainda no dia 14 de Junho, decorreu uma prova de atletismo noturna, pelas
ruas da cidade de Vila Nova de Santo André, “1ª Corrida do Casqueiro”,
numa organização dos Kotas Bike Team, com o apoio da Junta de
Freguesia, onde participaram cerca de centena e meia de atletas e que
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marcaram convívio e entrega de prémios para o salão de festas dos
Bombeiros de Santo André.
Nos dias 27, 28 e 29 de Junho decorreu o Festival das Cores – movimento
pelas artes, no Parque Central da cidade, realizado por alunos e ex-alunos
da ESPAM, professores e outros amigos das artes e do ambiente, com um
forte apoio da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal. Para além de
várias expressões artísticas, esta iniciativa promoveu igualmente o
artesanato, a música e outras expressões culturais. O ponto alto da
iniciativa teve lugar no dia 28, com um concerto protagonizado pelos
“Clã”, onde acorreram milhares de pessoas e que assinalou o 11º
aniversário da elevação de Vila Nova de Santo André a cidade.
No dia 29 de Junho e também integrado nas Festas da Cidade, decorreu o
7º Passeio de BTT, Santiago – Lagoa de Santo André, numa organização
partilhada dos “Chaparros”, Juntas de Freguesia de Santo André e União
das Freguesias de Santa Cruz, S. Bartolomeu e Santiago do Cacém.
Numa organização do Jornal “O Leme”, com o apoio da Junta de freguesia
e da Câmara Municipal, decorreu nos passados dias 4 e 5 de Julho a “Festa
de Verão”, no Adro da Igreja de Santa Maria, onde acorreram milhares de
pessoas. Os fundos arrecadados nesta iniciativa foram a favor das obras
sociais da Paróquia de Santa Maria. Na ocasião, o Jornal “O Leme”
homenageou vários voluntários que ao longo dos anos se têm destacado
no apoio a esta iniciativa.
No dia 19 de Julho, a Associação Intervir.com organizou no Parque Central
com o apoio da Junta de Freguesia a “Feira dos Saberes e Sabores”, na
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promoção do artesanato, frutas e doçarias da região.
Também com o apoio da Junta, no dia 25 de Julho, os comerciantes da
Rua das Dunas organizaram, pelo segundo ano consecutivo, a iniciativa
“Noites Brancas”, que visou desenvolver o comércio local.
No dia 26 de Julho aconteceu o 30º aniversário do Grupo Desportivo e
Cultural dos Trabalhadores da Repsol, com promoção de várias iniciativas
culturais e desportivas.
Numa iniciativa da Loja Social “Ana`s” e com o apoio da Junta, decorreu no
passado dia 26 de Julho no Parque Central, um evento dirigido aos
seniores, denominada “Vintage”, com passagem de modelos, música,
poesia, entre outras iniciativas culturais e artísticas.
Nos dias 26 e 27 de Julho aconteceu no Kartódromo o “2º Enduro cross de
Vila Nova de Santo André”, numa pista previamente construída para o
efeito, da responsabilidade e organização da parceria entre o Grupo
Motard e a Junta de Freguesia. Uma multidão considerável acorreu a este
espaço para apreciar os malabarismos dos motards e também para
assistirem aos espetáculos musicais e lúdicos, integrados no evento.
Nos dias 1, 2 e 3 de Agosto decorreram as tradicionais Festas de S. Luís na
Aldeia de Santo André. Nos meses de Julho e Agosto aconteceram
também as Festas de Brescos. Ambas as iniciativas tiveram o habitual
apoio da Junta de Freguesia.
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Visando promover a música dos anos 60 e 70, assinalando o 45º
aniversário de Woodstock, a Associação Lus`Alma, com o apoio da Junta
de Freguesia e Câmara Municipal, organizou a iniciativa denominada
“Flower Power”, que para além da música, promoveu igualmente a feira
das tasquinhas e um espaço infantil.
Nos dias 8, 9 e 10 de Setembro, as comissões sociais das Freguesias de
Santo André, União de Santa Cruz, S. Bartolomeu e Santiago do Cacém,
bem como a do Cercal do Alentejo levaram a cabo a iniciativa “Tipo
Koolónia”, que tem como principal objetivo a ocupação dos tempos livres
de jovens provenientes de famílias socialmente vulneráveis, com
atividades lúdicas, culturais, desportivas e recreativas.
No dia 13 de Setembro, numa organização da Comissão de Festas da
Aldeia de Santo André, com o apoio da Junta de Freguesia, decorreu uma
festa com baile, no Largo da Igreja, para angariação de fundos, tendo em
vista a aquisição de equipamentos para a equipa de BTT “Pápa-Léguas”.

Para além disto, a Junta executou as seguintes intervenções:
- Limpeza de bermas e vários arranjos de caminhos rurais;
- Pintura do chafariz e placa do Deixa-o-Resto;
- Pintura do logotipo da freguesia na delegação;
- Pinturas e pequenas reparações no parque infantil da Aldeia de Santo
André;
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- Reparação e construção de fogareiros e grelhas para apoio às iniciativas;
- Instalação de placas indicadoras de apoio à Corrida da Lagoa;
- Reparação dos chuveiros e autoclismos dos balneários da Costa de Santo
André;
- Limpeza do terrado dos mercados mensais;
- Substituição de fechaduras do posto médico de Deixa-o-Resto;
- Reparação dos sanitários da Aldeia de Santo André;
- Várias reparações dos pavimentos;
- Construção da pista de enduro cross no kartódromo;
- Pintura dos lavadouros e chafariz do Azinhal;
- Reparação da rede do mercado mensal;
- Limpeza do posto médico de Deixa-o-Resto;
- Várias desmatações no kartódromo;
- Arranjo de estacionamento de apoio ao kartódromo;
- Reparação dos sanitários e balneários no CAPAG.

Para além dos atendimentos de “porta aberta”, destaca-se a presença do
presidente nas seguintes iniciativas e reuniões:
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16 JUN – Encontro da CPCJ no Auditório António Chainho;
18 JUN – Concurso de ideias inovadoras da ADRAL, na Biblioteca de Santo
André;
19 JUN – Visita técnica ao Parque Central;
20 JUN – Reunião sobre projeto Bairro Azul;
21JUN – Reunião sobre moda “Vintage”;
25 JUN – Reunião sobre emprego;
26 JUN – Reunião sobre prevenção rodoviária;
- Almoço de confraternização no Rio da Figueira “Sénior Ativo”;
02 JUL – Reunião com a ANACOM;
08 JUL – Reunião sobre espaço Intervir.com;
12 JUL – Corrida da Lagoa;
16 JUL – Reunião com candidato do Centro de Emprego;
- Encontro sobre plano estratégico de desenvolvimento;
17 JUL – Reunião com candidato da reinserção social;
26 JUL – Aniversário do GDCT Repsol com a presença de David Gorgulho;
- Entrega de prémios do enduro cross com David Gorgulho;
31 JUL – OVP com comerciante;
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- Reunião sobre o projeto skate park;
02 AGO – Festa de S. Luís;
04 AGO – Avaliação de estágio profissional;
05 AGO – Atendimento com pedido de trabalho;
07 AGO – Vistoria com a capitania marítima ao recinto da festa s. romão;
08, 09 e 10 AGO – Festa de S. Romão;
15 e 17 AGO – Flower Power;
28 AGO – Reunião sobre vedações fora do perímetro urbano;
02 SET – Reunião sobre reparação da rua dos eletricistas, na ZIL;
- Presença na tomada de posse da Diretora do Agrupamento de
Escolas de Santo André;
09 SET – Reunião com a CERCISIAGO.

Santo André, 15 de Setembro de 2014

O Presidente da Junta, Jaime Cáceres
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