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InscrIções Para o PasseIo de cIcLoTUrIsMo: 
JUnTa de FregUesIa e coLeTIvIdades aTé 20/04

DATA InIcIATIvA HorA LocAL orgAnIzAção
21/04 a  
12/05

Exposição “25 de Abril de 1974” - Concurso desenho  
e poesia Infantil

9:00/ 
17:00 Instalações da Junta da Verderena União de Freguesias ASSAV  

22/04 Debate 25 de Abril “A Censura” 15h00 Auditório Junta Alto Seixalinho Estrela Polar/União de Freguesias ASSAV

23/4 Almoço comemorativo do 25 de Abril 13h00 Pavilhão da Escola 2+3 Quinta Nova  
da Telha

Junta e Uniões de Freguesia do Concelho  
do Barreiro

23/04 Cantamos em Abril com Coral TAB, Coro B-Voice e Coro Carpe 
Diem (juvenil e Adulto) 16h00 GDR “Os Leças” Coral TAB e GDR “Os Leças”

24/04 Desfile 21h00 Avª Santa Maria/Parque da Cidade CMB/Juntas

24/04 Açorda do 25 de Abril 24h00 S.C.R. 1º Agosto Paivense S.C.R. 1º Agosto Paivense

25/04
Hastear da Bandeira 8h00

Praça S. Francisco Xavier - Stº.Andre Associação Caminhada Saude do Coração
Caminhada da Liberdade 9h00

25/04 Milha da Liberdade 9h30 Junto à sede do G.D.C. Estrela Negra Grupo Desportivo e Cultural estrela Negra - 
Apoio: CMB/UFASSAV

25/04
Hastear de Bandeiras e distribuição de cravos - participação da 
Fanfarra dos Bombeiros Voluntários do Barreiro - Corpo de Salvação Pública, 
do Coro Polifónico do Alto do Seixalinho e do Grupo Coral Alentejano “Amigos 
do Barreiro”, solta de pombos pela Sociedade Columbófila Barreirense

9h30 Junta Alto Seixalinho

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

25/04
Hastear de Bandeiras e distribuição de cravos - participação da 
Fanfarra dos Bombeiros Voluntários do Barreiro - Corpo de Salvação Pública, 
do Grupo Coral e Instrumental de Santo André e Coro ARPISA, solta de 
pombos pela Sociedade Columbófila Barreirense

10h00 Junta Santo André

25/04
Hastear de Bandeiras e distribuição de cravos - participação da 
Fanfarra dos Bombeiros Voluntários do Barreiro - Corpo de Salvação Pública, 
do Coro do Leças e Grupo de Cante Alentejano “As Cantadeiras do Barreiro”, 
solta de pombos pela Sociedade Columbófila Barreirense

11h00 Junta da Verderena

25/04 Passeio de Cicloturismo 10h00 Partida da sede da Junta Grupo Desportivo e Cultural Sempre Fixe  
e Futebol Clube Silveirense

25/04 Torneio Convívio de Futebol 10h00 G. D. Casquilhos Grupo Desportivo e Cultural dos Casquilhos

25/04 Futebol de Veteranos 11h00 Campo do Silveirense Futebol Clube Silveirense

25/04
Almoço comemorativo do 43º aniversário do  
25 de abril 13h00

Leças Grupo Dramático e Recreativo “Os Leças”
Baile da Liberdade 15h00

25/04 Almoço comemorativo da Revolução de Abril 13h30 GDC Estrela Negra  Grupo Desportivo e Cultural Estrela Negra

25/04 Jogos Tradicionais 15h00 31 de Janeiro C.D.I.R 31 de janeiro “os Celtas”

25/04 Futebol dos Traquinas 15h00 Campo do Silveirense Futebol Clube Silveirense

25/04 Futebol de Veteranas (feminino) 17h00 Campo do Silveirense Futebol Clube do Silveirense 

30/04 Concerto “Celebrar Abril sem esquecer Maio” 16h00 31 de Janeiro Coro Polifónico do Alto do Seixalinho

01/05 Almoço Convívio das Mulheres 12h30 Futebol Clube Silveirense Futebol Clube Silveirense

24/04
Concerto com 

Pedro Abrunhosa
23h00

Parque da Cidade 

Organização: C.M.B.
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Ligue para CMB

e combine  
data e hora  

para recolha.

União das FregUesias 

alto do seixalinho,  

santo andré e Verderena

mUnicípio do barreiro

Regulamento municipal de Resíduos uRbanos e Higiene uRbana do baRReiRo
sujeitO a cOima

Não é permitido alimentar 
animais na via pública  

ou espaços públicos

União das FregUesias alto do seixalinho,  santo andré e Verderena

Os detentores de animais devem proceder à limpeza e remoção imediata dos dejetos produzidos pelos mesmos  nas vias e outros espaços públicos
sujeitO a cOima

mUnicípio do barreiro

Regulamento municipal de Resíduos uRbanos e Higiene uRbana do baRReiRo
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25 de Abril sempre
Definimos para o ano de 2017, como 

eixos de intervenção central da nossa 
ação, a intervenção nas escolas, o meio 
ambiente e a ação em parceria. Definimos, 
mais uma vez, que para além dos três 
eixos centrais de intervenção, iremos 
intervir nas restantes áreas. 

Na ação em parceria, visitamos no final de 2016 e em 2017, 
com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, empresas 
e associações, para dar a conhecer a realidade das nossas 
Freguesias e estreitar relações entre empresas, associações e 
instituições públicas. 

Entendemos que o principal problema de Portugal e por 
consequência, da nossa União de Freguesias, é o emprego, pelo 
que à nossa medida tudo faremos para mitigar este flagelo. 

Temos estado, como sempre, empenhados na realização de 
manutenção do espaço público e na sua melhoria e requalificação. 

Nas escolas estamos a intervir quotidianamente, nas 
necessidades mais prementes e a preparar o trabalho para as 
férias escolares de Verão.

E chegámos ao mês de Abril, estamos mais uma vez, e bem, 
a comemorar a revolução do 25 de Abril de 1974. Com iniciativas 
próprias, em parceria com o movimento associativo ou em parceria 
com o Município do Barreiro, estamos a comemorar Abril.

Convido todos a participarem nas atividades comemorativas do 
25 de Abril e que possam estar presentes no hastear de Bandeiras 
no Alto do Seixalinho, em Santo André e na Verderena. 

Abril rima com povo e povo rima com decisão e o povo decidiu 
e manifestou-se pela manutenção das suas Juntas de Freguesia 
e não foi ouvido pelo anterior Governo. Já neste mandato foram 
chumbadas na Assembleia da República projetos-lei para a 
reposição das Freguesias. 

Continuamos a dar voz ao povo, aos seus anseios e às suas 
decisões. No passado e no presente mandato temos apresentado 
tomadas de posições públicas pela reposição das Juntas de 
Freguesia do Alto do Seixalinho, de Santo André e da Verderena. 
Continuaremos a tomar posição, em defesa do povo e das suas 
opções.

contem connosco pela defesa dos interesses da população.
nós contamos com todos!

Carlos Moreira

www.jf-assav.pt * geral@jf-assav.pt

Alto do Seixalinho
Rua de Bartolomeu Dias, nº 7 D
2830-040 Barreiro
T: 212 091 553 * F: 212 033 133

Santo André
Rua de Mormugão, nº 6 A/D
2830-198 Barreiro
T: 212 155 508 * F: 212 170 094

verderena
Avenida da Liberdade, n.º 19
2830-245 Barreiro
T: 212 140 930 * F: 212 156 077Fi
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Estrela 
Polar 

Editorial

UFASeixalinhoSAndreverderena

Temos em 
funcionamento, com 
o acompanhamento de voluntários, 
uma sala de estudos e de curso de 
iniciação à informática. 

Com a participação 
de voluntários, 
continuamos a fazer 
pequenas reparações 
em casa de idosos, que solicitam. 

Trabalhamos em conjunto com 
voluntários, para a melhoria das 
condições das nossas lojas solidárias, 
onde continuam a ser distribuídas 
roupas à população mais carenciadas. 

Lojas  
Solidárias

Oficina  
Solidária

Projetos

MONOS
Não ponha osNão ponha os

na Via Pública!na Via Pública!

212 068 000



Obras pela União

Arranjo de Jardim na rua da recosta 

 Requalificação dos logradouros em volta da estação eleva-
tória da recosta com plantação de novas espécies e colocação 
de tubo gota a gota e tela anti erva em parceria com a Câmara 
Municipal do Barreiro. 

Actividades Actividades Actividades

Teatro
Fomos 
ao Teatro 
Politeama, 
assistir 
à Peça 
“Amália”, 
com mais 
de duas 
centenas 
de 
pessoas. 

Plantámos uma oliveira, 
com a participação de 

moradores, na Rua Padre 
Abel  Varzim. 

Arranjo de jardins na rua Alfredo Figueiras 
Manutenção do espaço público da Escavadeira 

 Na urbanização da Escavadeira foi feita uma intervenção na 
manutenção de bancos de jardim com substituição de ripas de 
madeira e envernizamento. Pintura de muretes e corrimões.

 Colocação de inertes vegetais, colocação de novas plantas e 
colocação de tubo gota a gota.

Fizemos  
distribuição  

de flores, no dia 8 de Março,  
nas três Freguesias.

Tivemos uma sessão, na Sede 
da Junta, no dia 11 de Março, em 

conjunto com o Projeto Estrela 
Polar, onde foi discutido o papel da 

Mulher ao longo da História.

Dia Internacional da Mulher

212 068 000

Dia  
Mundial  

da  
Árvore



Obras em execução

Obras pela União

Passeio na rua Teresa Borges 

 Nesta rua foram eliminados os antigos 
canteiros e construído um novo passeio, 
em parceria com a Câmara Municipal do 
Barreiro.

Av. Bocage

 Foram pavimentados dois logra-
douros existentes com lajetas, crian-
do assim mais área para circulação 
pedonal. 

Passeio rua São Tomé e Príncipe 

 No âmbito do melhoramento do espaço urbano 
da União das Freguesias do Alto Seixalinho, Santo 
André e Verderena estamos a executar a segunda e 
terceira parte do passeio junto à Escola Secundária 
de Santo André na Rua São Tomé e Príncipe.

Parque 1º de Maio

 Encontramo-nos neste momento a requa-
lificar o parque 1º de Maio com a execução de 
dois canteiros de grandes dimensões, plantação de espécies variadas de pe-
quena dimensão, 3 árvores entre os dois canteiros, implantação de sistema de 
rega automático gota a gota, colocação de tela anti ervas e colocação de inertes 
vegetais. 

Praceta Dr. Agostinho neto

 Nesta praceta foi feita a manutenção 
dos bancos de jardim, pintura de muros e 
Guardas.
Foi também automatizada a rega de todos 
os espaços ajardinados.

Manutenção de espaço publico 
rua calouste gulbenkian

 Esta Rua sofreu a intervenção ao nível 
de pintura de muros, muretes de logradouro 
e pintura de pilaretes e guardas metálicas e 
manutenção de bancos.

Passeio na  
rua José Augusto Pimenta

 Foi executado um novo passeio de liga-
ção nesta rua em pedra da calçada numa 
zona onde era inexistente, melhorando 
 assim o conforto dos munícipes.


