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Palco Principal:
21h30 – AUGUSTO CANÁRIO e AMIGOS
24h00 – Encerramento da Festa

junho 2022
União das Freguesias de
Alto do Seixalinho, Santo André e
Verderena

29
Junho
FESTAS a 03Julho

2022

PARQUE DA CIDADE BARREIRO
Espaço Criança•carrocéis•tasquinhas•animação de rua•bailes•artesanato•divertimentos•doces regionais•desporto

29/06 Noite de Fado

ANDREIA MATIAS
E
PEDRO GALVEIAS

30/06 Noite de Rock

ROCK4

BANDA

01/07 Música Moderna

Palco Principal:
21h30 – Banda ROCK 4
24h00 – Encerramento da Festa

Palco Principal:
21h30 – RUTH MARLENE
01h00 – Encerramento da Festa

Palco Principal:
21h30 – FÁBIO PASCOAL
e BENNY PASCOAL
01h00 – Encerramento da Festa

Palco Tenda
19h30 – Coro Polifónico do Alto do Seixalinho
20h00 – Apresentação de Bollywood da
Companhia de dança Paulo
Esparteiro (Esparteiro Dance Project)

17h00 – A
 bertura da Festa
Animação do Espaço Criança

Palco Tenda
18h30 – Grupo Coral Alentejano
“Os amigos do Barreiro”
19h00 – Grupo Coral Alentejano
“As Cantadeiras do Barreiro”
19h30 – ESTBar Tuna
20h30 – MH Club Cycling 90´
23h00 – Baile Popular com IVO ALAN

Programa das Festividades
Religiosas de Santo André:
11h00 – Missa Solene na Igreja de Santo
André
17h30 – Procissão na Vila de Santo André
17h00 – Abertura da Festa
Animação do Espaço Criança
Atividades desportivas

03/07
Domingo
02/07
Sábado
01/07
Sexta Feira

Palco Tenda
19h30 – Grupo Coral do G.D. R. “Os Leças”
20h00 – A
 tuação de dança do Centro de
Inclusão Comunitária – Rumo
20h30 – MH Club Ballet/Dança
21h00 – MH Club Strong
23h00 – B
 aile Popular com
HELDER POSTIGA
Palco Principal:
21h30 – ANDREIA MATIAS
e PEDRO GALVEIAS
24h00 – Encerramento da Festa

Santo André
Neste
paragrafo podesVerderena
dar asas a tua
Rua de Mormugão, nº 6 A/D
Avenida da Liberdade
2830-198 Barreiro
n.º 19, 2830-245 Barreiro
imaginação
escreve aqui
e cuidado
T: 212 155 508
T: 212 140
930
geral@jf-assav.ptcom
| UFASeixalinhoSAndreVerderena
os erros ortográficos

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

nº 15

RUTH
MARLENE
02/07

Música Africana

Palco Tenda
20h30 – Dance Coolture

Ficha Técnica

LIGUE para o nº 212 068 068

Palco Tenda
19h30 – Marcha Popular do CRIVA
20h30 – African Dance Roots
(com Neusa Santiago)
21h00 – “A FESTA!” atuação de grupo da
Associação NÓS

É GRATUITO

19h00 – A
 bertura da Festa
Animação do Espaço Criança

SERVIÇO DE RECOLHA
de MONOS DOMÉSTICOS
e RESÍDUOS VERDES.

19h00 – A
 bertura da Festa
Animação do Espaço Criança

JUNTA DE FREGUESIA.

19h00 – Abertura oficial da Festa
Visita ao recinto da Festa com o
Grupo Zé do Telhado
Animação Espaço Criança

INSCREVA-SE
NA
É GRATUITO!!
LIGUE PARA O
Nº SUA
212 068 068

30/06
Quinta Feira

atendimento/encaminhamento social para
apoiar idosos ou pessoas e famílias em
vulnerabilidade social, residentes
SERVIÇO DE RECOLHA DE MONOS DOMÉSTICOS E
nas freguesias.
RESÍDUOS VERDES

29/06
Quarta Feira

MAIS
INFO
entidades sociais parceiras que realizam

PARQUE DA CIDADE BARREIRO

A Rede de Balcões Informativos e de Encaminhamento Social
trata-se
A de um serviço qualificado prestado por entidades
sociais parceiras que realizam atendimento/encaminhamento social para apoiar idosos ou pessoas etrata-se
famílias em
vulnerabilidade
social,
residentes
nas
freguesias.
de um serviço qualificado prestadoInscreva-se
por
na sua Junta de Freguesia.

Rede de Balcões Informativos e
de Encaminhamento Social

03Julho

Mais Info

2022

Ficha
Técnica
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Além disso, está prevista a
melhoria de mais espaços
ajardinados, utilizando espécies que se adaptam a vários
ambientes e contribuem para
uma redução do consumo de
água como, por exemplo, os
cactos.

FESTAS 29Junho

A UFASSAV continua empenhada na melhoria do serviço à
população e das condições de trabalho dos funcionários pelo
que tem já a decorrer um procedimento para adquirir uma
nova carrinha com báscula.

Programa Religioso com Missa
Solene e Procissão de Santo André
Dia 03/07

O programa pode ser alterado por motivos imprevistos

EM
EMBREVE
BREVE

FÁBIO
PASCOAL
E CONVIDADO

BENNY

PATROCÍNIOS:

03/07

Música Popular

AUGUSTO

CANÁRIO

E AMIGOS

REQUALIFICAÇÃO

Espaços Públicos e Jardins

Comunidade em Geral

Visando a melhoria dos espaços públicos, procedemos ao calcetamento de zonas pedonais (p.e., Rua de Maputo
e Rua Armindo de Almeida), criámos uma escadaria e passadiço no Bairro 25 de abril, reabilitámos espaços
ajardinados (p.e., Rua Professor Joaquim Vicente França, Torre do Herold e Rua Francisco Casal Recosta), muitos
dos quais colocámos um novo sistema de rega automático gota a gota coberto com seixo do rio.
Adicionalmente, com o intuito de melhorar a circulação rodoviária pelas freguesias, colocou-se novo asfalto em
diversas estradas, nomeadamente na Avenida Afonso Henriques, Rua Dom Nuno Álvares Pereira, Rua Rio de
Janeiro + Travessa Rio de Janeiro, Rua Brito Camacho, Rua São João Batista de Ajudá, Avenida do Movimento das
Forças Armadas, Rua da Unidade, Rua de Angola, Rua da Guiné e Rua Pedro Álvares Cabral. Ainda no âmbito do
plano de recuperação e revitalização, foi colocada nova identificação das freguesias nas principais vias de
acesso.

Além da oferta pontual de cabazes solidários em situações de emergência social,
considerando a crise humanitária decorrente da guerra na Ucrânia, realizou-se uma
campanha de angariação de bens essenciais. Através deste movimento de grande
solidariedade dos munícipes tem sido possível enviar bens para as fronteiras, bem como
ajudar famílias refugiadas.

Nos parques escolares, mantêm-se os trabalhos de
manutenção e pinturas, assim como também
procedeu-se ao alargamento das caldeiras das
árvores, melhoria do piso do recreio e de
polidesportivos.

No mês de maio decorreu um curso de iniciação à
informática para adultos nas instalações do Alto do
Seixalinho dirigida por estagiários do 12º ano do
curso técnico de gestão e programação de sistemas
informáticos da Escola Secundária Augusto Cabrita.

Feira da Bagageira

No dia internacional da família, foram promovidas
diversas iniciativas dedicadas às famílias, incluindo
um workshop para pais e outros cuidadores sobre os
motivos por detrás do mau comportamento de
crianças e jovens, permitindo olhar para estes de uma
forma menos discriminativa e compreender as suas
emoções e atitudes para ajudá-los na mudança de
comportamento. Em simultâneo, foram desenvolvidos
jogos e atividades lúdicas com as crianças, e
recolhidos bens alimentares para ajudar famílias
refugiadas da Ucrânia.

COMUNIDADE ESCOLAR

HIGIENE URBANA

Feira do Fumeiro

III Feira do Livro em 2ª Mão

Passeio Cultural

MOVIMENTO ASSOCIATIVO E DESPORTO
VII Jogos
Desportivos

O Executivo da UFASSAV mantém o princípio de
investir em equipamentos que facilitem o trabalho
diário dos funcionários e que, por sua vez, promovem
um maior alcance de atuação e uma melhor limpeza e
manutenção das nossas artérias e calçadas.
Recentemente foram adquiridas mais duas roçadoras
e dois corta-relvas.

Aulas Ginástica Sénior
Dia Mundial da Árvore

A UFASSAV continua empenhada na melhoria das
condições de trabalho dos funcionários, pelo que
avançou com a obra de retirada de todas as telhas
de amianto existentes no estaleiro do Alto do
Seixalinho, bem como procedeu à construção de
novos gabinetes e nova instalação elétrica no
estaleiro.

De forma a revitalizar a cultura e proporcionar momentos de lazer aos munícipes, a União das Freguesias tem
retomado os eventos culturais, tais como: a Feira da Bagageira que marca a sua presença no 1º sábado de cada
mês no Parque Recreativo do Polis; a Feira do Fumeiro que se realizou no mês de março, também no Polis, com
expositores de fumeiro, artesanato, doçaria regional, restauração, divertimento infantil e atuações musicais;
a Feira do Livro em 2ª mão que decorreu no Convento da Madre de Deus da Verderena entre 1 e 10 de abril e
que contou com um programa cultural diversificado. Em abril também organizámos um Passeio Cultural com
visita e estadia ao Piodão, passagem pelo Folgosinho, Foz d’Égua e visita à Serra da Estrela e Castelo Branco;
uma experiência muito enriquecedora, pela amabilidade dos fregueses que aderiram ao passeio, pelo encanto
dos locais visitados e pela hospitalidade de quem nos recebeu.

No âmbito das comemorações do 25 de abril, promoveu-se o hastear das
bandeiras nas freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena, bem
como o Passeio de Cicloturismo que envolveu a colaboração do Grupo Desportivo
Chinquilho Sempre Fixe, Futebol Clube Silveirense e Grupo Desportivo e Cultural
dos Casquilhos.

Parques Escolares

Instalações dos Trabalhadores

EVENTOS, PASSEIOS E VISITAS CULTURAIS

A JUNTA PERTO DE SI!

Exposição Concurso
Express'Arte Liberdade

I Semana Académia - Dia
Mundial da Criança

De modo a celebrar o Dia Mundial da Árvore e sensibilizar para a importância das árvores para o equilíbrio dos
ecossistemas, realizou-se uma iniciativa conjunta com a Câmara Municipal do Barreiro que envolveu a
plantação de árvores de fruto e amoreiras nas escolas de 1º ciclo e jardim de infância das freguesias. No
âmbito das comemorações do 25 de abril, retomámos a realização do Concurso Express’Arte Liberdade para a
comunidade escolar, o qual envolveu trabalhos artísticos de turmas do 1º ciclo e jardim de infância que foram
expostos no Mercado Municipal de Santo André entre 21 de abril e 11 de maio. No Dia Mundial da Criança, a
UFASSAV esteve presente na I Semana Académica, no Parque da Cidade, onde presenteou as crianças com
pinturas faciais e um brinde.

Passeio de Cicloturismo 25 de abril

Visando a promoção do movimento associativo e desporto nas freguesias, a UFASSAV mantém o seu papel
ativo no apoio a nível financeiro e logístico, assim como também tem marcado presença nos eventos
desportivos, culturais e recreativos desenvolvidos pelos parceiros junto da comunidade. Adicionalmente,
retomámos as habituais iniciativas desportivas e recreativas, nomeadamente o passeio de cicloturismo do 25
de abril, a VII edição dos Jogos Desportivos e a cedência de instalações para a ginástica sénior no âmbito do
programa Mexe-te com a idade promovido pela CMB.

