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É com muita estima que me dirijo a todos 
os fregueses da União das Freguesias de 
Alto do Seixalinho, Santo André e Verde-
rena. Neste momento tão dificil que atra-
vessamos é de sobeja importância a soli-
dariedade e a cooperação entre todos de 
modo a conseguirmos ultrapassar as ad-
versidades causadas pela pandemia. Para 
isso, temos trabalhado de forma a tentar 
minimizar as dificuldades enfrentadas pe-
los nossos fregueses, pelos nossos traba-
lhadores, pelas nossas escolas e pelo nos-
so movimento associativo.  

Apostando na requalificação dos espaços 
públicos e jardins bem como na higiene 
urbana procurámos melhorar a qualidade 
de vida dos nossos fregueses e zelar pela 
valorização do território da nossa união de 
freguesias. 

Através da manutenção dos parques es-
colares respondemos às necessidades das 
diferentes comunidades educativas pro-
movendo as melhores condições para um 
bom desenvolvimento pedagógico e esco-
lar das nossas crianças e jovens.

Tendo em vista as condições de trabalho 
dos nossos funcionários bem como a ope-
racionalização de tarefas de modo a torná-
-las mais rápidas e eficazes, efetuámos um 
investimento operacional em novos equi-
pamentos.

Disponibilizámos o acesso a formação  
especializada aos nossos funcionários de 
modo a garantir uma maior segurança e 
higiene no trabalho bem como um maior  
conhecimento do trabalho específico  

desempenhado e o manuseamento das 
máquinas e equipamentos uitilizados no 
dia a dia.

Aumentámos a oferta do número de caba-
zes com produtos de primeira necessidade 
a famílias que se encontravam em situa-
ções de maior vulnerabilidade socioeconó-
mica e apoiámos com a prestação de apoio 
domiciliario a idosos e a pessoas com mo-
bilidade reduzida ou impossibilitados de se 
deslocarem. 

Quero agradecer a todos os trabalhadores 
pelo empenho e dedicação que sempre 
demonstram bem como a todos os fregue-
ses que, com o seu contributo, ajudam na 
valorização da nossa união de freguesias. 

Deixo uma palavra de esperança e de âni-
mo para o ano que se avizinha. É com co-
ragem e determinação que continuaremos 
a trabalhar em proximidade para que o 
futuro nos possibilite a concretização de 
todos os projetos, pessoais e profissionais, 
com sucesso e otimismo.

Quero desejar, em meu nome pessoal e em 
nome do Executivo da União das Fregue-
sias de Alto do Seixalinho, Santo André e 
Verderena, um Feliz Natal e um Próspero 
Ano Novo com muita saúde, amor e paz.

O Presidente da UFASSAV

Carlos Artur Raposinho dos Santos

www.jf-assav.pt |   geral@jf-assav.pt |  UFASeixalinhoSAndreVerderena 

Alto do Seixalinho
Rua de Bartolomeu Dias
nº 7 D, 2830-040 Barreiro
T: 212 091 553

Santo André
Rua de Mormugão, nº 6 A/D
2830-198 Barreiro
T: 212 155 508

Verderena
Avenida da Liberdade
n.º 19, 2830-245 Barreiro
T: 212 140 930Fi
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INVESTIMENTO OPERACIONAL UFASSAV
O atual Executivo da UFASSAV tem investido 
na modernização dos serviços operacionais, 
traduzindo-se na aquisição de novos equipa-
mentos que vieram aumentar a produtividade 
dos trabalhadores e a sua segurança. 

Já se encontram a circular nas nossas ruas a 
novas bicicletas elétricas, a carrinha e varre-
dora descentralizada da CMB, bem como as 
novas máquinas de deservagem, corta-relvas 
e roçadoras.

Deservagem de calçada Autovarredora Deservagem de pavimento

Bicicleta elétrica Carrinha de serviço Trator corta-relva

O Projeto COMsigo (Associação NÓS e RUMO – Cooperativa de Solidariedade 
Social) visa promover a inclusão social de pessoas com maior fragilidade social, 
através de intervenção a nível de Emprego, Formação e Qualificação e intervenção 
Familiar e Parental, Preventiva da Pobreza Infantil.

Contactos: 937717680/1/2 | 961503909 | clds4gbarreiro@comsigo.org
Sede: Avenida Henrique Galvão, Nº 51-C, 2830-308 Barreiro 
https://www.facebook.com/clds4gbarreiro.comsigo

Linha de Apoio Social CMB – 21 206 82 14
• ENCAMINHAMENTO SOCIAL • ENTREGA DE BENS ALIMENTARES • 

• APOIO NAS COMPRAS DE SUPERMERCADO E FARMÁCIA •
Linha de Apoio Psicológico CMB – 21 206 81 95

Dias úteis entre as 9h e as 17h

SERVIÇO DE RECOLHA  
de MONOS DOMÉSTICOS  

e RESÍDUOS VERDES.
É GRATUITO e destina-se à recolha de 

objetos volumosos e fora de uso.

SNS 24SNS 24
808 24 24 24

LIGUE para o nº 212 068 068

Precisa de ajuda?Precisa de ajuda?

Seja responsável, proteja-se a si  
e aos outros!



União das Freguesias de  
Alto do Seixalinho, Santo André e 

Verderena

nº 13
dezembro 2020

O executivo da 
UFASSAV e os 

seus trabalhadores 
desejam aos seus 

fregueses um  
Feliz Natal e um 
Bom Ano Novo!



A limpeza e requalificação de espaços públicos e ajardinados continua a ser uma das nossas 
prioridades. Procedemos ao calcetamento, ao alargamento das caldeiras das árvores (na Avenida 
do Parque da Cidade e na Rua Calouste Gulbenkian), à reabilitação de equipamento desportivo 
e à colocação de aparelhos fitness (na Avenida D. João I), bem como a instalação de mobiliário 
urbano – bancos e beateiras (na Avenida do Bocage e na Rua Miguel Bombarda), pintura do 
muro do Centro de Saúde de Santo André (na Rua Jornal Heraldo), limpeza de paragens de 
transportes rodoviários, desmatação e requalificação de espaços não consolidados.

Calcetamento Alargamento das 
caldeiras das árvores

Fixação de 
equipamento fitness

Limpeza de paragens 
de transportes 

rodoviários

Desmatação

Além da limpeza diária das ruas, também foram reabilitados diversos 
espaços verdes, nomeadamente no Largo da Quinta Grande, na Rua 
Capitães de Abril, na Rua Cândido de Oliveira, na Avenida do Bocage, na 
Quinta Marques da Costa, na Avenida do Movimento das Forças Armadas, 
na Rua Diogo Cão, na Avenida D. João I e na Rua Pacheco Nobre.

Instalação de novo mobiliário urbano Pintura de espaços públicos Requalificação espaço 
público

Reabilitação de espaços verdes

HIGIENE URBANA E REQUALIFICAÇÃO 
DE ESPAÇOS PÚBLICOS E JARDINS

Higiene urbana



Dada a conjetura atual de pandemia, a maior 
parte das atividades previstas para o contexto 
escolar tiveram que ser canceladas. Contudo, 
ainda tivemos a oportunidade de receber 
nas ruas das freguesias a música, o brilho, a 

MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO  
DOS PARQUES ESCOLARES

Ao longo do ano letivo escolar, 
especialmente nas interrup-
ções letivas, a UFASSAV de-
senvolve diversas intervenções 
de requalificação e manuten-
ção dos parques escolares de 
1º ciclo e jardim de infância das  
freguesias, de modo a assegu-
rar as condições de  segurança 

da comunidade escolar e o bom 
funcionamento das escolas. No 
presente ano, além dos habi-
tuais trabalhos de manutenção 
(p.e., reparação ou substituição 
de torneiras, portas, lâmpadas, 
janelas e pintura de salas) e da 
colocação de novos estores 
nas salas, destacamos a pintura  

exterior e interior da escola EB1  
nº 8, a pintura do gradeamento 
e muro exterior da escola EB1/
JI nº 5, a colocação de rampas 
de mobilidade reduzida na es-
cola EB1/JI nº 6 e a colocação 
de telheiros na entrada das  
escolas nº 5, nº 6 e nº 8.

COMUNIDADE  
ESCOLAR

alegria e as cores dos desfiles de Carnaval da 
comunidade escolar. No final dos desfiles, as 
crianças receberam o habitual lanche oferecido 
pela UFASSAV.

Também foi possível integrar alunos da Escola 
Secundária Augusto Cabrita para estágio na 
área de informática.

A UFASSAV, em parceria com a autarquia, tem 
apoiado a comunidade escolar a fazer face às 
novas exigências da pandemia.

Colocação de telheiros e rampas de acessibilidade

Pintura exterior e interior de escolas Trabalhos de manutenção



COMUNIDADE EM GERAL
Sendo uma das prioridades da UFASSAV a 
promoção de respostas sociais e de proximidade 
com os fregueses, temos mantido as imprescindíveis 
parcerias com determinadas entidades sociais e 
estabelecemos novo protocolo com a Associação 
Nacional dos Cuidadores Informais. 
Desde o início da pandemia, temos estado na 
linha da frente em conjunto com a autarquia 
e outras entidades. Além do apoio social 
prestado no período de confinamento, 
foram realizadas ações de sensibilização 
conjuntas nas ruas e no comércio local, 
procurando promover comportamentos 
de segurança. Temos igualmente ajudado 
inúmeras famílias carenciadas com a oferta 
de cabazes solidários, no qual contámos com o 
precioso apoio de vários parceiros (Sovena, Pingo 
Doce, Recheio, Vilsad, Farmácia de Santa Marta, 
Farmácia Silva Inácio, Inovstart, Fisisul e Refood). 
Além disso, continuamos a investir na renovação de 
equipamentos sociais, pelo que adquirimos novas 
cadeiras de rodas, assim como também temos 
mantido a cedência dos equipamentos sociais e a 
distribuição de vestuário através da Loja Solidária.

CULTURA, DESPORTO E LAZER

Em janeiro, a UFASSAV promoveu a realização 
de mais uma Feira do Fumeiro na zona do Pólis 
em Santo André, com expositores variados 
de fumeiros tradicionais, doçaria conventual e 
regional, artesanato e outras comidas típicas. No 
mês seguinte, levámos 150 fregueses ao Auditório 
dos Oceanos no Casino de Lisboa assistir “A Peça 
que dá para o Torto”. Em março, celebrámos o dia 
da Mulher com a oferta de flores a munícipes. Em 
abril, para não passar em claro o dia da Liberdade, 
procedeu-se ao hastear das bandeiras nas juntas 
da UFASSAV ao som de músicas típicas da data 
festiva, respeitando as normas da Direção Geral 
da Saúde.
Embora a pandemia tenha provocado o cancela-
mento das atividades culturais e de lazer previs-
tas, no final do verão tivemos a oportunidade de 
levar música e animação às ruas das freguesias 
com artistas do Barreiro no Trio elétrico.
Num momento difícil para o Movimento Associati-
vo, que se viu impossibilitado de realizar a maioria 
das atividades previstas, mantivemos o apoio fi-
nanceiro e logístico, complementando as iniciati-
vas de apoio da autarquia.
Adquirimos também novas balizas para o Polides-
portivo Carliz.

Feira do Fumeiro

Ida ao teatro Dia da Mulher

Hastear das bandeiras 
25 de abril Trio Elétrico

A JUNTA PERTO DE SI!


