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Passados cerca de 2 meses após a tomada de posse deste Executivo vem esta Junta de Freguesia
prestar contas sobre a atividade desenvolvida durante este período.
Resultado da reorganização administrativa das Freguesias, materializada, no caso em concreto na
agregação das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, mas fundamentalmente com a publicação da
lei Nº73/2013(regime financeiro das autarquias locais), e a lei Nº75/2013, de 12 de Setembro, que
estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais,
com o consequente aumento das competências para a Junta de Freguesia, encontram-se muitas
questões quanto à operacionalização destes diplomas por responder por parte de instâncias superiores. Contudo, e apesar destas indefinições e da asfixia financeira a que as Juntas de Freguesia estão
a ser vetadas, não são estas as razões que nos demovem para prosseguir o nosso trabalho, de servir
a causa pública para a qual a população nos elegeu no passado dia 29 de Setembro.
É, pois então neste contexto, que esta Junta de Freguesia tem desenvolvido a sua atividade, dando
prioridade numa fase inicial à reorganização administrativa dos seus serviços, assim como,
procedendo à requalificação urbana e manutenção dos espaços verdes.
Não esquecemos o nosso papel ao nível da intervenção social, nem a nossa responsabilidade
enquanto agente económico de dar prioridade ao nosso comércio local.
Dentro do nosso alcance temos procurado ir ao encontro dos anseios da população, contudo existe
uma queixa generalizada, relativa à falta de iluminação pública, situação a qual este Executivo tudo
tem feito para que a Câmara Municipal de Loures normalize a situação.
No âmbito da limpeza urbana, tem este Executivo procurado manter a Freguesia limpa, com
algumas intervenções especiais, em determinadas áreas críticas.
Contudo aproveitamos a ocasião para apelar a toda a população que colabore neste processo,
designadamente na colocação dos resíduos urbanos nos locais próprios.
O Executivo deseja Boas Festas e um Próspero Ano Novo, e que em conjunto com a população
possamos construir uma sociedade mais justa e mais solidária.

Boas Festas
Feliz Ano 2014

Resumo das atividades mais relevantes de 21 de Out. a 27 de Dez. 2013
Obras / Requalificação Urbana
- Colocação de massas quentes nas artérias urbanas da Freguesia.
- Substituição de pilaretes(de cimento), por pilaretes metálicos.
- Recolocação de grelhas de sumidouro vandalizadas e furtadas.
- Requalificação e manutenção da calçadas nas ruas.

Limpeza Urbana
- Não sendo nossa responsabilidade, mas por razões de saúde pública, procedemos à limpeza dos terrenos
Municipais sito na Urbanização dos Terraços da Ponte.
- Procedemos a intervenções especiais de limpeza urbana nas artérias envolventes ao Figo Maduro,
Rua de Moçambique, Urbanização Social dos Terraços da Ponte e Rua José Luís de Morais
- Procedemos à limpeza de entulhos por descargas ilegais em várias artérias da Freguesia.
- Lavagem de ruas, limpeza de sarjetas e sumidouros, recolha de monos. Aplicação de herbicida.
- Limpeza de entulhos, colocados no parque desportivo do Prior Velho.

Zonas Verdes
- Trabalhos de desmatação, e de poda na Freguesia.
- Limpeza e desmatação do recinto de jogos do Parque Desportivo do Prior Velho.

Intervenção Social
- Oficina de apoio ao reformado.
- Construção de rampa para cadeira de rodas.
- Distribuição de cabazes alimentares a famílias carênciadas da Freguesia em parceria
com a Cruz Vermelha Portuguesa.
- Distribuição de bens alimentares às famílias carênciadas do Prior Velho em parceria
com o Banco Alimentar.
- Distribuição de cabazes alimentares às famílias dos alunos mais carênciadas do
Agrupamento de Escolas Eduardo Gajeiro.
- Reparação de cadeira de rodas de um freguês carênciado do Prior Velho.

Cultura e Desporto
- Apoio Financeiro e oferta de troféus ao Núcleo Sportinguista Sacavém, no âmbito das Comemorações do seu 30º Aniversário.
- Em parceria com a Academia Recriativa e Musical de Sacavém, promovemos o desfile do «Cavalinho Musical», pelas ruas de
Sacavém e Prior Velho, procurando recuperar tradições antigas.
- Apoio financeiro à ANALOR no âmbito do passeio ambiental a Loriga.
- Apoio no magusto de São Martinho a Coletividades, Associações e Escolas da freguesia com a cedência de castanhas e assadores.
- Promoção da iluminação de natal na Freguesia de Sacavém e Prior Velho.
- Promoção da festa de Natal dos trabalhadores da junta de Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho.
- Apoio com material desportivo à Associação de Moradores e Comerciantes da Urbanização dos Terraços da Ponte.
- Dinamização de atividades lúdicas no Centro de Recursos do Prior Velho.

Escolas
- Intervenção ao nível das reparações de equipamentos escolares.
- Em parceria com a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Eduardo Gajeiro, levamos as crianças
ao Circo Victor Hugo Cardinali, com o apoio ao nível de transporte e oferta de bilhetes às crianças mais carênciadas.

Atividades Económicas
- Dinamização do comércio local em parceria com o grupo de trabalho de comerciantes de Sacavém e Rádio Orbital.
- Dinamização do Mercado 1º de Maio em Sacavém, com organização de vendas de artesanato, livros, bijutaria, doces, roupas,
entre outros produtos.

Sacavém
Largo 1º de Maio, nº 1
2685-099 Sacavém
Tel.: 219 497 020 Fax: 219 497 025
- Secretaria:
De Seg. a Sexta das 9h às 12h e das 14h às 18h
- Apoio Social à População
Todas as sextas - feiras das 18h às 20h
- Atendimento ao publico pelo Executivo
Quintas - feiras das 17h30 às 19h00
- Reunião publica do Executivo
Ultima Segunda - feira de cada mês às 18h30.

Prior Velho
Rua Porto Amélia, nº 11- 2º
2685- 365 Prior Velho
Tel.: 219 423 617 - Fax: 219 410 881
- Secretaria:
De Seg. a Sexta das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30
- Apoio Social à População
Quintas - feiras das 14h30 às 17h30, com marcação prévia
- Atendimento ao Publico pelo Executivo
Terças-feiras das 17h30 às 19h, com marcação prévia

Mercado
Sacavém
cartaz

EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO
DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO
PRESIDENTE
Filipe Santos - PS
Coordenação Autârquica
Proteção Civil
Dinamização Sociocultural
Atividades Económicas
Segurança Local
Recursos Humanos

TESOUREIRA
Rita Leão - PS
Tesouraria
Contabilidade
Aprovisionamentos
Recenseamento Eleitoral
Comunicação
Informática

1ºVOGAL
Carlos Gonçalves - PS
Limpeza urbana
Equipamentos Públicos
Obras
Urbanismo

SECRETÁRIO
Anastácio Gonçalves- PS
Ação social
Licenciamentos
População Sénior
Educação

2ºVOGAL
Amândio Monteiro - PS
Toponimia
Sinalização e Trânsito
Cemitério
Mercado
Zonas Verdes
Iluminação Pública

Ajude-nos a manter a Freguesia LIMPA.
Seja um parceiro ativo e dê o seu contributo.

SACAVÉM E PRIOR VELHO
TÊM COMÉRCIO

