Bi

BOLETIM INFORMATIVOJunta de Freguesia

SÃO SEBASTIÃO
2013

distribuição gratuita

Uma freguesia solidária, inclusiva e
humanizada.

Carlos Ricardo, Mónica Leitão, Nuno Costa, Paula Lopes, José Catarino, José Silva, Possidónio Chitas

executivo

assembleia
de freguesia

Nuno Miguel Rodrigues Costa - CDU

Presidente

António Pós-de-Mina

Atendimento: quartas-feiras, com marcação prévia.

Presidente

Mónica Maria Cabaço Leitão - CDU

Edmundo Reis

Secretária

1º Secretário

Pelouro de administração geral, recursos humanos e
ação social.
Paula Cristina Dias Teixeira Lopes - CDU

Tesoureira
Pelouro de gestão financeira e educação.
Carlos da Silva Ricardo - CDU

Vogal
Pelouro do património, transportes, equipamentos e
requalificação do espaço público.
José Manuel Jorge da Silva - CDU

Vogal
Pelouro da cultura e desporto.
José António Catarino - CDU

Vogal
Pelouro dos Mercados
Atendimento: diariamente, com marcação prévia.
Possidónio José Pelício Chitas - CDU

Vogal
Pelouro da conservação de escolas e espaços
verdes.

reuniões do
orgão executivo
Quinzenalmente às segundas-feiras, sendo
a última aberta ao público.

Jerónimo Conceição

...

2º Secretário

Foto de Capa

Monumento às Nacionalizações
e ao 25 de Abril
Entendido como estrutura muito resistente e
estável, arestas de cor azul, o cubo suporta
e permite projetar elementos metálicos de
cor vermelha em representação das
aspirações populares que o “25 de Abril”
consagrou.
Feito só de arestas, naturalmente económico,
o cubo é transparente de dentro para fora e
de fora para dentro. Metáfora das Nacionalizações, simultaneamente apoio e abrigo,
representa as principais alavancas de
promoção do desenvolvimento económico
ao serviço da melhoria das condições de
vida da generalidade dos portugueses.
Inaugurado em 1985 e promovido pela
Comissão de Trabalhadores da SETENAVE,
foi concebido por Virgílio Domingues,
António Trindade (escultores) e Rodrigo
Olero (arquitecto). A peça foi realizada
graças ao trabalho voluntário de operários
da SETENAVE, com apoio da C.M. de Setúbal.
Texto e foto: Pedro Soares
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PRESIDENTE DA JUNTA
Nuno Miguel Rodrigues Costa

editorial
Caros Concidadãos,
Com as eleições autárquicas marcadas para 29 de Setembro próximo,
aproxima-se o final de mais um
mandato autárquico.
Assim sendo, é tempo de balanço e
de dar contas à população do
trabalho realizado!
O executivo da Junta de freguesia
desenvolveu, ao longo da última
década, um projeto autárquico cujo
maior desiderato foi o de construir uma
Freguesia solidária, inclusiva e
humanizada!
Hoje, é com enorme orgulho e satisfação que afirmamos que este projeto
autárquico foi muito além do compromisso assumido.

Um projeto que criou espaço para
a participação de todos aqueles
que quiseram fazê-lo. Participação
essa, que se manifestou em diversos
patamares de intervenção. Na definição dos objetivos centrais do
projeto, na definição das iniciativas
levadas a cabo pela junta ou, até, na
construção do orçamento e plano de
atividades.
Em conjunto com a Câmara Municipal
de Setúbal desenvolveu-se um ambicioso programa de delegação de
competências que, não só deu
corpo e substância à atividade da
junta, como permitiu a realização de
um conjunto muito significativo de
intervenções de requalificação do
espaço público e do parque escolar,
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Protestos da população pela melhoria dos serviços
prestados no Centro de Saúde do Vale do Cobro

resolvendo, de uma forma mais célere,
centenas de problemas existentes na
freguesia, dando assim, um contributo
significativo para a melhoria da qualidade de vida das populações.
O executivo orgulha-se também de ter
estado ao lado da população na
defesa dos seus legítimos intereses e
aspirações, dando o seu contributo
para a construção de uma sociedade mais justa! Foi assim nas lutas
bem-sucedidas pela manutenção da
Escola Secundária no Bairro da Bela
Vista, pela reconstrução da Escola
Básica Luísa Todi ou pela manutenção
do serviço de urgência pediátrica no
hospital São Bernardo.

O trabalho, na Junta de Freguesia de
São Sebastião, assentou essencialmente em três eixos fundamentais de
intervenção:
A Promoção da Educação;
A promoção da qualidade do
território;
A Coesão do Tecido Social.
Em todos estes eixos foi possível desenvolver obras materiais ou imateriais de
grande relevo para a nossa freguesia.

Nuno Miguel Rodrigues Costa
Presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião
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EIXO ESTRATÉGICO

Promoção
da educação
ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES;
REQUALIFICAÇÃO DO
PARQUE ESCOLAR

Atividades extracurriculares
das escolas
Requalificação do parque
escolar

Na Promoção da educação a Junta
de Freguesia tem ao longo destes
últimos anos primado pelo apoio
incansável às atividades extracurriculares das escolas, através da cedência de transportes coletivos e no
apoio logístico às diversas atividades
realizadas. Mas a verdadeira prioridade foi a completa requalificação
das escolas que se encontram sob a
responsabilidade da junta de
freguesia de modo a gerar as melhores
condições para a prática do ensino
de qualidade nas escolas públicas.

Pintura Exterior da
Escola do Monte
Belo

Substituição integral da caixilharia da Escola da Fonte do Lavra
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Pavimentações na Escola da Manteigada

07

Requalificação dos campos de jogos nas
Escolas do Bairro de Nossa Sra. da
Conceição e das Areias

Colocação das persianas na Escola da Azeda e da Nossa Sra. da Conceição
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Pintura integral da Escola da Manteigada

...
O grande objectivo é gerar
as melhores condições para
a prática do ensino de qualidade nas escolas públicas.

Colocação do piso aborrachado
no equipamento lúdico da Escola
do Monte Belo
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EIXO ESTRATÉGICO

Qualidade
do território
Este é o capítulo onde mostramos à comunidade os projectos
e trabalhos desenvolvidos no
âmbito de: Requalificação do
espaço público, Higiene urbana,
e tratamento de espaços verdes.

REQUALIFICAÇÃO DO
ESPAÇO PÚBLICO, HIGIENE
URBANA E ESPAÇOS VERDES
A requalificação do espaço público,
a higiene urbana e o tratamento de
espaços verdes, materializaram-se em
ações de intervenção destacadas do
nosso trabalho.
O protocolo de delegação de competências assinado com a Câmara
Municipal de Setúbal, permitiu à Junta
de freguesia ao longo do mandato
resolver inúmeros problemas na
freguesia, contribuindo assim, de forma
significativa para a melhoria das
condições de vida das populações.

Construção da Pista de Malha Corrida
da Manteigada
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Construção de placas verdes – Bairro 2 de Abril

Tratamento de espaços verdes
– Av. Soeiro Pereira Gomes

Reconfiguração de placa ajardinada
– Bairro Vale do cobro

Construção de Estacionamento e Requalificação de Canteiros – Bairro da Manteigada
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MOBILIDADE
E ACESSIBILIDADES
Além
de
inúmeras
pequenas
intervenções, elegemos a mobilidade
e as acessibilidades, assim como a
requalificação de áreas expectantes,
como verdadeiras prioridades de
intervenção.
Foi possível, nestes últimos anos,
construir milhares de metros quadrados
de passeios, criar centenas de metros
de corrimãos, colocar fixadores e
executar reentrâncias para contentores RSU. Conseguimos também
realizar dezenas de rampas, construir
espaços verdes, colocar bancos de
jardim e transformar áreas as expectantes em novas zonas de lazer na
freguesia.

...
Elegemos a mobilidade, as
acessibilidades assim como
a requalificação de áreas
expectantes como verdadeiras prioridades.

Construção de Passeio
– Av. da Bela vista

Pavimentação:
Rua Padre José Maria Nunes da Silva e
Largo José Joaquim Cabecinha

Construção de passeio
– Rua da Cevedeira
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Construção de Passeio – Azinhaga dos Touros

Construção e Passeio na Av. Natália Correia

Construção de passeio
– Rua Eça de Queirós
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EIXO ESTRATÉGICO

Coesão do
tecido social
Corrida da Liberdade – 25 de
Abril; Passeio da Primavera – 1º
de Maio; Dia Internacional da
Mulher; Oficina Tradições; Passeios
Sénior; Projeto Natação Sénior;
Festival da Juventude; Festa de
Natal; Festanima; Colónia de
Férias; Piquenicão Concelhio

Partindo de uma freguesia multicultural,
de realidades e vivências díspares,
muito tem sido o trabalho social feito
em prol de toda a comunidade.
Objetivando a crescente participação cívica e a elevação da
consciência social, contámos com a
participação e o contributo dos
homens, mulheres e crianças da nossa
freguesia, dos agentes e forças vivas
representantes dos mesmos, para o
incremento e desenvolvimento de
iniciativas socioculturais, desportivas e
recreativas das quais salientamos:

.O

Corrida da Liberdade– 25 de Abril

apoio à cultura e ao desporto,

com a aprovação, dos respetivos
contratos-programa de desenvolvimento.

.A

constituição de um gabinete de

provedoria do cidadão com deficiência, tornando a Junta de Freguesia de
São Sebastião a única autarquia de
freguesia a possuir um projeto com
esta natureza;

Passeio da Primavera – 1º de Maio
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Assinatura de contratos-programa de
desenvolvimento desportivo e cultural

.O

Colóquio
- Dia Internacional da Mulher

apoio jurídico gratuito à popu-

lação carenciada;

.O

apoio incondicional às Festas

Populares de São Sebastião;

.A

promoção do bem-estar e do

envelhecimento ativo da nossa comunidade sénior, com a organização de
passeios, projeto sénior Oficina de
Tradições, aulas de natação, atelieres
ocupacionais e festa de Natal;

. A organização da colónia de férias

nos meses de julho e agosto;

. O festival da juventude e o concurso

Oficina Tradições

de RAP;

. A celebração de datas emblemáti-

cas da nossa história como o 25 de
Abril com a Corrida da Liberdade, o 1º
de Maio com o Passeio da Primavera,
e o 8 de Março - Dia Internacional da
Mulher com uma Caminhada e um
Colóquio.
Projeto Natação Sénior
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Festival da Juventude

Festa de Natal

Festanima

Piquenicão Concelhio
Passeios Sénior

Colónia de Férias
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Junta de Freguesia de S. Sebastião
Largo Manuel da Luz Graça, 5 - A
2910-591 Setúbal
Tel. 265 719 520 | Fax 265 741 483
Horário: 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

http://www.jfss.pt/
geral@jfss.pt

Muito para além
do compromisso!

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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