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União das Freguesias de
Alto do Seixalinho, Santo André e
Verderena

Mensagem do Presidente

Aquisição de equipamentos
Roçadoras

Ficha
Técnica

Em outubro de 2017
recebemos das suas mãos um
mandato que muito nos honra.
Com responsabilidade, rigor,
dedicação e proximidade,
trabalhamos desde o primeiro
dia na construção de uma União
das Freguesias de todos, com
todos e para todos. Sabemos
que há ainda muito caminho a
percorrer, mas neste momento
de breve balanço, aproveitamos
para saudar o empenho conjunto
de todos os eleitos, bem como a
dedicação redobrada dos nossos
trabalhadores, sem os quais
as mudanças que hoje todos
sentimos não eram possíveis.
Acreditamos que temos o
dever de manter uma estreita
relação com a população. Por isso
reforçamos o atendimento público
à população e a proximidade
diária da nossa equipa nas ruas,
junto dos nossos fregueses.
O território de Alto do
Seixalinho, de Santo André e da
Verderena é extenso e conta com
uma população superior à maioria
dos Concelhos do País. Motivanos a exigência do nosso trabalho
e agimos, de forma inovadora e
dedicada, em todas as frentes.
Assim, temos vindo a reforçar a
ação social para o apoio aos mais
idosos e a famílias carenciadas.
Realizámos vários eventos que
vão de encontro às diferentes
características e gostos da nossa
população, dinamizando a nossa
União das Freguesias, e com estas
ações apoiando e estimulando o
nosso comércio local.
Investimos em equipamento,
de forma a melhorar as
condições de trabalho dos nossos

funcionários e apostando na sua
formação profissional contínua.
Intervimos diariamente na
melhoria da higiene urbana,
espaços verdes, obras, nas áreas
de calcetamento e sinalização,
criando condições para uma
freguesia mais limpa, mais verde
e mais sustentável.
Estamos hoje mais próximos
das escolas do concelho ajudando
a resolver os seus problemas,
promovendo atividades e
ajudando os mais jovens na
integração no mercado de
trabalho.
Efetuámos várias visitas
culturais, que até ao momento,
permitiram a centenas pessoas de
diversas idades e contextos sociais
conhecer outras realidades,
estimular o gosto por espetáculos,
museus e promover a interação
entre fregueses.
Demos apoio a coletividades,
grupos desportivos, centros
de moradores, promovendo o
associativismo e reconhecendo a
sua importância na nossa união
das freguesias.
Hoje, como no primeiro dia em
que assumimos funções, animanos a vontade de trabalhar por si.
Assim, convido-vos a participar
na Festa da União das Freguesias
de Alto do Seixalinho, Santo
André e Verderena, naquele que
será um momento de celebração
para todos e que decorrerá de 20 a
24 de Junho no Parque da Cidade.

Novo motociclo de apoio

Sopradoras

Melhoramentos nos
Espaços Públicos

Trabalhamos por si, contamos
consigo.
Carlos Raposinho Santos
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Visitas Culturais

Eventos
1.ª Feira do Biscoito e
Doces Conventuais

3.ª Feira do Fumeiro

Idas ao teatro:
“Simone, o musical”

Temos realizados vários
eventos:
- FEIRA DO BISCOITO
- FEIRA DO FUMEIRO

“Mais Respeito Que Sou Tua Mãe”

- FEIRA DA BAGAGEIRA

“Eu Saio Na Próxima, e você?”

- FEIRA DO LIVRO

1.ª Feira do Livro
em segunda mão

Feira da Bagageira

Visita ao Museu dos Coches

Visita à Assembleia da
República

A Junta perto de si
Leitura assistida por
animais

Comunidade Escolar
Carnaval das escolas

Circuito de Atletismo
do Barreiro

Prova de
Cicloturismo

Dia Mundial da Mulher

Feira Pedadógica

Exposição de trabalhos escolares

Comemorações 25 de abril

