CONTEUDO - Freguesia
EQUIPAMENTOS

As infra-estruturas da Freguesia vão no sentido de dar respostas aos problemas de melhoria de condições de vida da população no
que respeita à higiene e salubridade, manutenção de estradas e caminhos, conservação de escolas, cemitério e recintos públicos.
É na sede de Freguesia que se encontra o cemitério que cobre todos os lugares pertencentes. O abastecimento de água tem uma
cobertura de 100%, chegando a todos os lugares pertencentes á Freguesia. Relativamente a correspondência, o posto mais próximo
dos CTT encontra-se na Freguesia vizinha de Ouça e o carteiro faz o giro diário por todos os lugares da Freguesia. A recolha do lixo
e efectuada 3 vezes por semana pela Câmara Municipal de Vagos, percorrendo todos os lugares da Freguesia, existindo ainda
vários ecopontos, no sentido de promover a reciclagem. As crianças podem ainda nos lugares de Sanchequias, Vigia e Santo André,
usufruir de parques infantis onde é possível passar momentos de lazer.
Ao nível dos transportes, a Transdev serve diariamente a Freguesia, com ligações a vários pontos, nomeadamente para Aveiro e
Vagos. Quem necessitar de serviços relacionados com combustíveis, está dotada esta Freguesia de um posto de abastecimento,
satisfazendo as necessidades das pessoas da terra e de quem por aqui passa, existindo outro ponto de abastecimento que se
encontra dentro da A17. Santo André de Vagos está dotada de um multibanco na sede da Junta de Freguesia, satisfazendo as
necessidades das pessoas da terra. Na área do lazer, esta Freguesia dispõe de quatro parques de merendas, nos lugares de
Ervedal, Conde, Sanchequias e São Romão, oferecendo condições para o convívio entre familiares e amigos, com churrasqueira,
parque infantil, mesas para os convivas, etc.
A Freguesia de Santo André de Vagos, é servida pelo Serviço Nacional de Saúde através do Centro de Saúde na sede de Concelho,
onde é possível o atendimento ás mais diversas necessidades da população, nomeadamente o rastreio do colo do útero, saúde
Infantil (Enfermagem), saúde materna/planeamento Familiar (Enfermagem), Vacinação Crianças e adultos, etc. Quanto aos serviços
de atendimento complementar, estes são prestados pelo Hospital Distrital de Aveiro. Não esta dotada esta terra de nenhuma
farmácia, todavia na Freguesia vizinha de Ouca encontra-se este serviço disponível para quem dele necessite recorrer.
O apoio social é prestado pela Associação de solidariedade Social de Santo André de Vagos, com as valências de atl, apoio
domiciliário e outras áreas no âmbito do apoio social.
Três escolas primárias (EB1 de Sanchequias, EB1 de Vigia e EB1 de Santo André de Vagos) tem sede aqui na Freguesia, sendo
que até á quarta classe as crianças da terra podem estudar na Freguesia perto dos seus familiares. Depois da quarta classe, os
alunos deslocam-se para as Freguesias vizinhas, com especial destaque para a Freguesia de Vagos, também ela do Concelho.
Depois de concluídos os estudos secundários, encontra-se na sede de Distrito, Aveiro, uma universidade, onde é possível a
continuação da carreira académica.
Três Jardins-de-infância na Freguesia satisfazem as necessidades das crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos,
durante o período diário, correspondente ao horário de trabalho dos pais.
A cultura e o desporto da freguesia têm sido condignamente representados através das suas diversas colectividades, onde a
A.D.C.F.S.A.V - Associação Desportiva e Cultural da Freguesia de Santo André de Vagos, tem dignificado o nome da terra,
promovendo o desporto na Freguesia, onde jogar por amor à camisola e transportar tudo isso num clima de verdadeiro ambiente
hospitaleiro são alguns dos trunfos que mantêm bem viva a chama desta Associação. Ocupa actualmente muitos jovens e a sua
equipa de Futebol Sénior, que participa no Campeonato do INATEL, tem transportado o nome de Santo André com toda a dignidade.
A equipa Feminina, que tem dado o seu melhor em cada encontro, é igualmente o orgulho da Associação. O Orfeão, parte integrante
e solidária da Associação, é uma instituição que muito contribui para a promoção cultural da terra. Uma palavra especial para o
Grupo Litúrgico de Santo André de Vagos, parte integrante do património cultural desta Freguesia. De salientar que está esta
Freguesia dotada de um campo de futebol de onze no lugar de Vigia, assim como de um polidesportivo em São romão.

