Alfragide, 02 de julho de 2018

Caros vizinhos,
Venho de novo ao vosso encontro no intuito de prestar contas deste 2.º Trimestre de 2018 e de vos informar dos
desafios que estamos a projetar para os próximos meses.
O desbaste e tratamento de todas as zonas verdes da Freguesia foi efetuado e o atraso que vinha do 1.º Trimestre
foi recuperado, tal como prometido. No decorrer desta tarefa, verificámos a necessidade de haver uma
replantação/reorganização dos espaços verdes e ajardinados em algumas localizações da nossa Freguesia. Este
será o tempo para procedermos à análise e planeamento do que é necessário efetuar.
Ao nível da higiene e limpeza urbana, partilhámos convosco no website da Junta de Freguesia assim como nas
redes sociais a divisão de Alfragide em 5 zonas, de modo a ser mais dinâmica a gestão e a eficiência da nossa equipa
de cantoneiros na sua interação com os fregueses, e que contribuiu decisivamente para o sucesso verificado nesta
importante área de trabalho
De igual modo, concentrámos esforços no apoio a diferentes movimentos, associações e escolas da nossa
freguesia, com especial evidência na ajuda das atividades realizadas pelas mesmas neste final de ano letivo e
arranque para as férias de verão.
O 3.º Trimestre que agora se inicia traz consigo muitas atividades em tempo de descanso, com especial enfoque nas
atividades ao ar livre. Na Junta de Freguesia estamos já a dinamizar e a preparar algumas, das quais destacamos:
» 2 Grupos de Caminhada – às segundas-feiras pelas 19h com partida da sede da JFA, e às quartas-feiras 19h45 com
partida junto ao Ginásio Vivafit (Praceta das Flores - Quinta Grande);
» Sessões de Zumba e Ioga – aos sábados de a partir das 09H45 nos Parques Urbanos do Zambujal e do Alto dos
Moinhos (a ocorrer em alternância);
» ‘Alfragide Tem Praia’ – praia gratuita, aberta a todas as idades, na 2.ª quinzena de julho;
» Colónia de Férias – dos 3 aos 12 anos, em agosto;
» Concertos de Verão – aos sábados das 17h às 19h, na Rua Alberto Aldim.
Reforço consigo a ideia que norteia sempre o nosso compromisso: Trabalhar por uma Alfragide melhor e pelo
bem-estar daqueles que moram e/ou trabalham por cá.
Contamos consigo! Conte connosco!

