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Resumo do segundo ano de actividades do Executivo da Freguesia de 

Landeira para o Mandato de 2009/2013 

Caros Landeirenses,  

Após mais um ano de muita dedicação esforço e trabalho, no momento em que comemoramos o 27º 

Aniversário da fundação da Freguesia de Landeira o Executivo da Junta de Freguesia de Landeira faz 

questão de dar a conhecer em resumo as actividades em que esteve presente, participou e que realizou 

durante o seu segundo Ano de mandato, nomeadamente entre Outubro de 2010 e Outubro 2011 é de 

realçar que muitas destas actividades tiveram o apoio e a ajuda da Assembleia de Freguesia de Landeira, 

do Município de Vendas Novas, das Instituições, Organizações, Associações e População da Freguesia de 

Landeira, desde já o nosso muito obrigado. 

 

 

- No dia 03 de Novembro 2010, realizou-se salão da Junta de Freguesia uma Sessão de Sensibilização das 

Forças de Segurança sobre os meios de protecção à população Idosa (protecção em casa, nos espaços 

públicos, furtos, burlas, notas falsas…) 
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- No dia 08 de Novembro de 2010, os alunos do 3 e 4 Anos da EB1 de Landeira realizaram uma 

entrevista ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Landeira, esta entrevista foi realizada nas instalações 

da Junta de Freguesia de Landeira. 
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- No âmbito do protocolo de colaboração existente entre a Junta de Freguesia e o Centro de Novas 

Oportunidade da ESVN, houve uma reunião no dia 17 de Novembro de 2010 nas instalações da Junta de 

Freguesia de Landeira com o objectivo de se iniciarem mais grupos de Processo de Reconhecimento de 

Competências, que tem resultado numa mais-valia para a população da Freguesia de Landeira. 

 

- No dia 18 de Novembro de 2010, houve uma reunião de trabalho que se realizou no edifício dos Paços 

do Município, tendo como ordem de trabalho analisar propostas e sugestões para as GOP’s, (Grandes 

Opções do Plano) bem como o protocolo de transferências para o Ano de 2011. Esta reunião contou com 

a presença do Executivo da Junta de Freguesia e o Executivo do Município de Vendas Novas. 

 

- O Rancho Folclórico de Landeira realizou no dia 29 de Novembro de 2010, o seu V Encontro de 

Folclore de Inverno.  

A Junta de Freguesia apoiou esta iniciativa, com a cedência do salão para se realizar o jantar e com a 

oferta de lembranças aos grupos participantes no Encontro de Folclore. 

 

- Celebrações do “26º 

Aniversário da fundação 

da Freguesia de 

Landeira”.  

Tendo em conta a 

importância desta data para 

a população da Landeira, o 

executivo da Junta de 

Freguesia resolveu realizar:  

Dia 28 de Novembro às 

15h00 um Jogo de Futebol 

(Solteiros x Casados); 

Dia 30 de Novembro uma 

festa com início às 19h00 

oferecendo um lanche à 

população, seguido de baile 

pelas 21h00 com presença 

de artistas Portugueses. 
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- O Executivo da Junta de Freguesia decidiu por unanimidade fazer uma intervenção no esgoto de águas 

pluviais na Travessa das Canas, junto á fonte velha, devido ao mau estado de conservação do referido 

esgoto. A intervenção decorreu no Mês de Novembro e teve como objectivo arrancar o tubo em P.V.C. 

que estava em elevado estado de degradação e todo entupido, limpar correctamente o espaço envolvente, 

colocar um tubo novo e fazer uma caixa de esgoto. 

 

- No período compreendido entre os dias 15 e 17 de Dezembro de 2010, decorreu no salão da Junta de 

Freguesia a realização de ensaios e a festa de Natal da Escola EB1 de Landeira, a Junta de Freguesia 

participou nesta festa oferecendo lembranças Natalícias a todas as crianças de Escola.  

 

 

 

- No dia 09 de Janeiro de 2011, O Executivo da Junta de Freguesia de Landeira marcou presença no 

58ºAniversário do Sporting Clube de Landeira, tendo o Sr. Presidente da Junta de Freguesia participado 

no jogo de Futsal realizado por esta Colectividade, que opunha casados contra solteiros. O Executivo da 

Junta de Freguesia participou também no almoço oferecido pelo Sporting Clube de Landeira e o Sr. 

Presidente terminou a sua presença, colaborando na entrega de lembranças aos Sócios mais antigos e 

Fundadores dessa Associação Desportiva. 

 

- No dia 24 de Janeiro de 2011 o Sr. Presidente da Junta de Freguesia esteve presente numa reunião no 

Município de Vendas Novas sobre os Censos 2011. Estiveram presentes o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Vendas Novas, Dr. José Figueira, o Chefe da DAF, Dr. Hélder Páscoa Fernandes e o Sr. 

Paulo Vagarinho, designado como Técnico Municipal, nesta tão importante tarefa do INE. O objectivo 

desta reunião foi delinear linhas de orientação para uma boa realização dos Censos 2011 no nosso 

Concelho. 

 

- No dia 26 de Janeiro o Executivo da Junta de Freguesia de Landeira reuniu pela primeira vez no ano 

2011 com todas as Colectividades e Instituições da Freguesia de Landeira. O objectivo foi delinear 
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estratégias e orientações para a realização mais uma vez da Festa Anual de Landeira. Pelas dimensões e 

Popularidade que tem vindo a aumentar, decidiu a Junta de Freguesia juntar todas as Colectividades e 

Instituições e ouvir de cada uma as propostas para que se torne esta festa ainda com mais qualidade. 

 

- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Landeira reuniu no dia 31 de Janeiro de 2011 com o Centro de 

Emprego de Montemor-o-Novo, que teve como representante o Sr. Júlio Santos, com o objectivo de 

participar e concorrer aos projectos de Contrato Emprego Inserção, promovidos pelo Centro de Emprego. 

Um dos projectos é o Projecto Ocupacional que se destina a desempregados e pessoas com o rendimento 

social de inserção. 

 

- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia marcou presença no dia 04 de Fevereiro de 2011 na Cerimónia 

de Entrega de Diplomas e Certificados aos alunos do Projecto Novas Oportunidades. De salientar que 

neste dia, à semelhança do ano anterior, alunos da Freguesia que frequentaram o curso, viram o seu 

trabalho recompensado sendo-lhes entregue um Diploma de concretização dos objectivos. 

 

- No dia 14 de Fevereiro de 2011 o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Landeira, mostrando-se 

preocupado com a situação da saúde no Concelho de Vendas Novas, marcou presença na acção de vigília 

em Vendas Novas com o título, “Não ao encerramento do Centro de Saúde de Vendas Novas”. 

 

- No dia 23 de Fevereiro de 2011, o Executivo da Junta de Freguesia deliberou por unanimidade assinar 

uma declaração de intenção de parceria com a Bússola (associação de desenvolvimento local de Vendas 

Novas) tendo como objectivo o Projecto de Segurança Rodoviária “ Ando a Aprender” 

 

- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia reuniu com a representante do Centro UNESCO Aldeia das 

Ciências, Dra. Luzia Alfaiate e da Associação para o Desenvolvimento Comunitário, Cultural e Educativo 

de Évora no dia 03 de Março de 2011. A finalidade foi concorrer para a realização na nossa Freguesia, a 
um dos seus projectos, “Raízes de Água”.  

 

- No dia 07 de Março de 2011 houve uma reunião entre o Executivo da Junta de Freguesia e os 

Bombeiros Voluntários de Vendas Novas nomeadamente o Sr. Presidente José Filipe Godinho Barradas 

Sr. Vice-Presidente Nuno Manuel Rosado Branco e o Sr. Comandante Manuel João Potra Carrasco. 

A ordem de trabalhos desta reunião foi a situação actual da Secção de Landeira dos Bombeiros 

Voluntários de Vendas Novas. 

Após a reunião o Executivo da Junta de Freguesia de Landeira decidiu por unanimidade fazer uma 

convocatória a toda a população para uma reunião com os responsáveis dos Bombeiros Voluntários de 

Vendas Novas que se realizou no dia 18 de Março de 2011 no salão da Junta de Freguesia. 

 

 

- No dia 08 de Março de 2011 foi celebrado mais um Dia 

Internacional da Mulher, o Executivo da Junta de Freguesia de 

Landeira não podia deixar de assinalar este dia sem oferecer uma 

pequena lembrança a todas as Mulheres da Nossa Freguesia. 

Aproveitamos também para lembrar como surgiu este dia: 

O Dia Internacional da Mulher, celebrado a 8 de Março, tem como 

origem as manifestações das mulheres russas por melhores condições 

de vida e trabalho e contra a entrada do seu país na Primeira Guerra 

Mundial. Essas manifestações marcaram o início da Revolução de 

1917. Entretanto a ideia de celebrar um dia da mulher já havia 

surgido desde os primeiros anos do século XX, nos Estados Unidos e na Europa, no contexto das lutas de 

mulheres por melhores condições de vida e trabalho, bem como pelo direito de voto. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_Mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia_czarista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_de_1917
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_de_1917
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sufr%C3%A1gio_feminino
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- No dia 07 de Abril de 2011, Dia Mundial da Saúde e como vem sendo normal há alguns anos, a 

população de Landeira participou de uma forma muito activa na iniciativa “ Marcha da Saúde 2011” 

tendo como objectivo a prática da actividade física como forma de manter uma vida mais saudável e 

também ajudar a Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP), com o donativo de 1€, 

aquando da entrega da camisola alusiva à iniciativa. 
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 - No dia 08 de Abril de 2011 o Executivo da Junta de Freguesia de Landeira participou em mais uma 

reunião com os Bombeiros Voluntários de Vendas Novas onde também estiveram presentes o Executivo 

do Município de Vendas Novas e o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Landeira. A ordem de 

trabalhos desta reunião foi mais uma vez a situação actual da Secção de Landeira dos Bombeiros 

Voluntários de Vendas Novas.  

 

- O Município de Vendas Novas enviou um convite para a participação no 2º Fórum Global da Agenda 

21 Local de Vendas Novas, que se realizou no dia 12 de Abril 2011. Consciente da importância da 

participação de todos neste projecto, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Landeira fez questão em 
estar presente. O Fórum foi dinamizado pela equipa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa coordenada pelo Prof. João Farinha. 

 

- No dia 14 de Abril de 2011 o Executivo da Junta de Freguesia de Landeira participou numa reunião 

realizada no edifício do Município em Vendas Novas, com o Executivo do Município de Vendas Novas e 

também com a presença dos responsáveis do Rancho Folclórico de Landeira, do Sporting Clube de 

Landeira e da A.S.S. Os Amigos da Landeira o assunto da reunião foi: Analisar a regularização da 
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ocupação e uso do Centro Sócio Cultural de Landeira. De salientar que esta foi a 1ª reunião para tentar 

resolver o assunto em cima citado. 

 

- Este ano festejou-se o 37º aniversário do Dia da Liberdade ou Revolução dos Cravos e o Executivo 

da Junta de Freguesia para comemorar esta data organizou do dia 17 

de Abril um torneio da malha e uma demonstração de 

Aeromodelismo. 

Nunca é de mais relembrar o que foi a Revolução dos Cravos, 

refere-se a um período da história de Portugal resultante de um golpe 

de Estado militar, ocorrido a 25 de Abril de 1974, que depôs o 

regime ditatorial do Estado Novo, vigente desde 1933, e que iniciou 

um processo que viria a terminar com a implantação de um regime 

democrático, com a entrada em vigor da nova Constituição a 25 de 

Abril de 1976. Este golpe, normalmente conhecido pelos 

portugueses como 25 de Abril, foi conduzido por um movimento militar, o Movimento das Forças 

Armadas (MFA), composto por oficiais intermédios da hierarquia militar, na sua maior parte capitães que 

tinham participado na Guerra Colonial e que foram apoiados por oficiais milicianos, estudantes 

recrutados, muitos deles universitários. Este movimento nasceu por volta de 1973, baseado inicialmente 

em reivindicações corporativistas como a luta pelo prestígio das forças armadas, acabando por se estender 

ao regime político em vigor. Sem apoios militares, e com a adesão em massa da população ao golpe de 

estado, a resistência do regime foi praticamente inexistente, registando-se apenas quatro mortos.  

Após o golpe foi criada a Junta de Salvação Nacional, responsável pela nomeação do Presidente da 

República, pelo programa do Governo Provisório e respectiva orgânica. Assim, a 15 de Maio de 1974 o 

General António de Spínola foi nomeado Presidente da República. O cargo de primeiro-ministro seria 

atribuído a Adelino da Palma Carlos. 

Seguiu-se um período de grande agitação social, política e militar conhecido como o PREC (Processo 

Revolucionário Em Curso), marcado por manifestações, ocupações, governos provisórios, 

nacionalizações e confrontos militares, apenas terminado com uma tentativa de golpe de Estado 

fracassada a 25 de Novembro de 1975.  

Com uma conjuntura mais estável, foi possível prosseguir com os trabalhos da Assembleia Constituinte e 

chegar a uma nova constituição democrática, que entrou em vigor no dia 25 de Abril de 1976, o mesmo 

dia das primeiras eleições legislativas da nova República. 

Na sequência destes eventos foi instituído em Portugal um feriado nacional no dia 25 de Abril, 

denominado "Dia da Liberdade". 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_Abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1974
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1933
http://pt.wikipedia.org/wiki/Democr%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_portuguesa_de_1976
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_portuguesa_de_1976
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugueses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_das_For%C3%A7as_Armadas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_das_For%C3%A7as_Armadas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Colonial
http://pt.wikipedia.org/wiki/1973
http://pt.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Salva%C3%A7%C3%A3o_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_de_Sp%C3%ADnola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adelino_da_Palma_Carlos
http://pt.wikipedia.org/wiki/PREC
http://pt.wikipedia.org/wiki/PREC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_25_de_Novembro_de_1975
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_Constituinte_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_da_Liberdade
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- No dia 20 de Abril de 2011, realizou-se o “6º Aniversário da Classe de Ginástica Sénior da Junta de 

Freguesia de Landeira”. A Junta de Freguesia associou-se ao evento, oferecendo um lanche aos 

participantes. 
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- No dia 08 Maio de 2011, realizou-se mais uma caminhada, desta vez foi a “Marcha da Liberdade” 

com a participação da população da nossa terra, que percorreram alguns caminhos rurais da Freguesia de 

Landeira. 

 

 

 

 

- No dia 11 de Maio de 2011, a convite do Município de Palmela o Sr. Secretário da Junta de Freguesia de 

Landeira esteve presente numa reunião sobre a “ Delimitação administrativa do concelho de Palmela – 

Freguesia de Marateca” cuja ordem de trabalhos foi a seguinte: 

1- Procedimento de Delimitação administrativa: apresentação técnica; 

2- Informação relativa ao estado actual dos trabalhos relativos ao procedimento de delimitação 

administrativa da Freguesia de Marateca; 

3- Próximas etapas. 
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- Nos dias 13, 14 e 15 de Maio de 2011 Realizou-se em Vendas Novas a 5ª Edição do Festival da 

Gastronomia, Artesanato e Produtos Locais, a 4ª Edição do Festival da Bifana e a 1ª Feira das 

Actividades Económicas de Vendas Novas. A Junta de Freguesia participou no evento com um Stand 

representativo da Freguesia. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia participou na montagem do Stand, 

tendo ainda participado na cerimónia de abertura do certame, com a intervenção do Presidente da Câmara 

Municipal de Vendas Novas. 

 

 

 

 

 

 

- No dia 17 de Maio de 2011, foi assinado um protocolo entre a Junta de Freguesia de Landeira e o Centro 

UNESCO Aldeia das Ciências, de Évora no âmbito da Rede de Actividades Científico-tecnológica, 

Ambiental e Lúdico-Pedagógica, com o intuito de inclusão da Freguesia de Landeira nas actividades do 

Centro. 
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- A Junta de Freguesia de Landeira apoiou a organização e 

realização da Procissão de Nossa Senhora da Nazaré 

Padroeira da Freguesia de Landeira, no dia 21 de Maio de 

2011, com a cedência da viatura de 9 lugares para o 

transporte de pessoas no trajecto Landeira Nicolaus e vice-

versa. A Procissão contou com a presença de grande parte 

da População da Freguesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- O Presidente da Junta de Freguesia de Landeira participou, no dia 26 de Maio de 2011, na Cerimónia de 

Entrega de Bolsas de Estudo, realizada na Câmara Municipal de Vendas Novas. 

 

- No dia 27 de Maio, realizou-se mais um Sarau de Ginástica, organizado pela Câmara Municipal, 

Juntas de Freguesia, escolas e clubes do Concelho, teve também a participação da nossa classe de 

Ginástica Sénior. A Junta de Freguesia de Landeira esteve representada pelo Sr. Presidente e pelo Sr. 

Secretário. 

 

- O Rancho Folclórico da Landeira, solicitou à Junta de Freguesia apoio para o seu 6º Passeio de 

cicloturismo que se realizou no dia 29 de Maio do corrente ano. O executivo da Junta de Freguesia 

decidiu apoiar esta iniciativa com oferta de fruta. O Sr. Presidente e o Sr. Secretário da Junta de Freguesia 

estiveram presentes no almoço de convívio.  

  

- No dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança a Junta de Freguesia em colaboração com a escola 

Primária de Landeira e a Associação de Solidariedade Social “Os Amigos da Landeira” comemorou mais 

um dia Mundial da criança, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia distribuiu lembranças alusivas ao dia às 

crianças e já agora escrevendo directamente para as crianças o Executivo da Junta de Freguesia de 

Landeira gostava que todos ficassem a conhecer: 

Em 1959 a ONU (Organização das Nações Unidas) escreveu e aprovou a "Declaração dos Direitos da 

Criança". 

Esta declaração é composta por 10 princípios, muito simples, que dizem respeitos ao que podes fazer e ao 

que as pessoas responsáveis por ti devem fazer para que sejas feliz, saudável e te sintas seguro. 
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(É claro que tu também tens responsabilidades para com as outras crianças e para com os adultos para 

que também eles gozem dos seus direitos.) 

 

Vamos conhecer os 10 princípios da "Declaração..."? 

 

1º Princípio - Toda criança será beneficiada por estes direitos, sem nenhuma discriminação de raça, cor, 

sexo, língua, religião, país de origem, classe social ou situação económica. Toda e qualquer criança do 

mundo deve ter seus direitos respeitados! 

2º Princípio - Todas as crianças têm direito a protecção especial e a todas as facilidades e oportunidades 

para se desenvolverem plenamente, com liberdade e dignidade. As leis deverão ter em conta os melhores 

interesses da criança. 

3º Princípio - Desde o dia 

em que nasce, toda a 

criança tem direito a um 

nome e uma nacionalidade, 

ou seja, ser cidadão de um 

país. 

4º Princípio - As crianças 

têm direito a crescer e 

criar-se com saúde. Para 

isso, as futuras mães 

também têm direito a 

cuidados especiais, para 

que seus filhos possam 

nascer saudáveis. Todas as 

crianças têm também 

direito a alimentação, 

habitação, recreação e 

assistência médica. 

5º Princípio - Crianças com deficiência física ou mental devem receber educação e cuidados especiais 

exigidos pela sua condição particular. Porque elas merecem respeito como qualquer criança. 

6º Princípio - Toda a criança deve crescer num ambiente de amor, segurança e compreensão. As crianças 

devem ser criadas sob o cuidado dos pais, e as mais pequenas jamais deverão separar-se da mãe, a menos 

que seja necessário (para bem da criança). O governo e a sociedade têm a obrigação de fornecer cuidados 

especiais para as crianças que não têm família nem dinheiro para viver decentemente. 

7º Princípio - Toda a criança tem direito a receber educação primária gratuita, e também de qualidade, 

para que possa ter oportunidades iguais para desenvolver as suas habilidades. 

E como brincar também é uma boa maneira de aprender, as crianças também têm todo o direito de brincar 

e de se divertir! 

8º Princípio Seja numa emergência ou acidente, ou em qualquer outro caso, a criança deverá ser a 

primeira a receber protecção e socorro dos adultos. 

9º Princípio - Nenhuma criança deverá sofrer por negligência (maus cuidados ou falta deles) dos 

responsáveis ou do governo, nem por crueldade e exploração. Não será nunca objecto de tráfico (tirada 

dos pais e vendida e comprada por outras pessoas). Nenhuma criança deverá trabalhar antes da idade 

mínima, nem deverá ser obrigada a fazer actividades que prejudiquem sua saúde, educação e 

desenvolvimento. 

10º Princípio - A criança deverá ser protegida contra qualquer tipo de preconceito, seja de raça, religião 

ou posição social. Toda criança deverá crescer num ambiente de compreensão, tolerância e amizade, de 

paz e de fraternidade universal. 

 

“Se tudo isto for realizado, no futuro as crianças poderão viver em sociedade como bons adultos e 

contribuir para que outras crianças também vivam felizes!” 
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- Nos dias 10 e 11 de Junho de 2011, a Associação de Jovens de Landeira organizou uma festa com um 

Sarau de Ginástica e um Espectáculo de Moda. A Junta de Freguesia de Landeira apoiou o evento com a 

participação da classe de Ginástica Sénior e a oferta de lembranças aos grupos que participaram no Sarau. 
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- No decorrer do mês de Junho de 2011, o Executivo da Junta de Freguesia deliberou por unanimidade 

proceder à realização de obras de recuperação e manutenção do edifício da Junta de Freguesia (limpeza, 

reparação do telhado e pintura do interior) e também do parque infantil e jardim público que ficam em 

frente ao edifício (pintura dos muros do parque infantil e recuperação dos bancos do jardim). 

 

 

 

- Realizou-se no dia 25 de Junho de 2011, as Festividades do S. João. Num momento de convívio, ao 

qual compareceu grande parte da população da Nossa Freguesia, realizou-se a partir das 19h00 uma 

sardinhada, oferecida à população pela Junta de Freguesia de Landeira, havendo ainda lugar a um baile no 

final da festa. 
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-Passeio de final de ano da 

Classe de Ginástica Sénior 

da Freguesia da Landeira. 

O passeio realizou-se no dia 

01 de Julho de 2011 e teve o 

seguinte itinerário: 

Partida às 07.30 horas da 

Landeira com passagem 

pelas seguintes localidades:  

São Pedro do Corval, Aldeia 

da Luz, Barragem do 

Alqueva, Marina da Amieira 

e Amieira. Este evento teve 

a colaboração de 40 

participantes que se divertiram muito principalmente no almoço convívio e no bailarico que houve após a 

refeição, este belo passeio foi Acompanhado pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- O Executivo da Junta de Freguesia de Landeira apoiou e participou na realização de mais uma festa 

anual de Landeira (Landeira em Festa - Tasquinhas 2011) que ocorreu nos dias 15,16 e 17 de Julho de 

2011.  
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Esta festa promovida pelo Sporting Clube de Landeira contou também com o apoio e participação das 

seguintes entidades e bares: 

- Câmara Municipal de Vendas Novas; 

- Assembleia de Freguesia de Landeira; 

- Associação de Jovens de Landeira;  

- Bússola – Associação de Desenvolvimento Local de Vendas Novas; 

- Associação de Caçadores e Pescadores de Landeira; 

- Rancho Folclórico de Landeira; 

- Jael Bar; 

- Café Sertã; 

- O Bjarda's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- No dia 30 de Julho de 2011, o Rancho Folclórico de Landeira realizou o seu 30º Encontro Nacional 

de Folclore, integrado no 33º Aniversário da Criação do respectivo Rancho. A Junta de Freguesia de 

Landeira apoiou o evento com a oferta de 5 lembranças para os Ranchos Folclóricos presentes e também 

com a cedência do Salão da Junta para realizar a Sessão Solene e a entrega das respectivas lembranças 

onde o Sr. Presidente e o Sr. Secretário da Junta de Freguesia estiveram presentes. 
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- No dia 08 de Setembro de 2011 realizou-se mais um Passeio dos Reformados que teve o seguinte 

itinerário: 

A manhã foi preenchida com a visita às Caves José Maria da Fonseca (Vila Nogueira de Azeitão) e a 

tarde ao Museu do Trabalho Michel Giacometti (Setúbal). 

De salientar que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia fez questão de estar presente no referido passeio. 
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- No decorrer do Mês de 

Setembro de 2011, o 

Executivo da Junta de 

Freguesia decidiu por 

unanimidade e após 

verificação no terreno do 

mau estado de alguns 

jardins da Freguesia 

nomeadamente o relvado, 

solicitar o serviço 

especializado à empresa 

MAGENIS, Construção 

de Jardins, Lda. no intuito 

de resolver o problema e 

melhorar o aspecto dos 

jardins da Freguesia.  

A Junta de Freguesia de 

Landeira celebrou também 

um contrato de prestação de serviços com a referida empresa no âmbito da manutenção dos respectivos 

jardins. 

 

  

 

- No dia 28 de Setembro de 2011 no salão da Junta, realizou-se um rastreio auditivo gratuito à população 

da Nossa Freguesia. O rastreio foi efectuado pelo Sr. Paulo Chagas audioprotesista e responsável pelo 

Centro Auditivo “Ouvir de Novo” com sede em Grândola. 

 

- No dia 30 de Setembro o Sr. Presidente Vítor Dias Serrano teve uma reunião no edifício da Junta de 

Freguesia com o Sr. Artur Antas da Prosegur com finalidade de se estudar quais os meios mais adequados 

para melhorar a protecção da ATM, tendo em conta o sistema que já está implementado. 

 

- No dia 01 de Outubro de 2011, a Associação Grupo de Danças e Cantares Pioneiros de Vendas 

Novas realizou o seu 18º Festival Nacional de Folclore. A Junta de Freguesia de Landeira apoiou o 

evento com a oferta de 5 lembranças para os Ranchos Folclóricos presentes o Sr. Presidente e o Sr. 

Secretário da Junta de Freguesia de Landeira fizeram questão em estar presentes. 

 

- No dia 11 de Outubro realizou-se mais um “almoço convívio de reformados”, no Centro Sócio 

Cultural de Vendas Novas, organizado pela Comissão dos Reformados Pensionistas e Idosos de Vendas 
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Novas. Este almoço foi comparticipado pelo Município de Vendas Novas, pelas Juntas de Freguesia de 

Landeira e Vendas Novas e contou com a presença do Sr. Presidente da Junta de Freguesia. 

 

- No decorrer do Mês de Outubro de 2011 e após um pedido de apoio/intervenção por parte da comissão 

fabriqueira da Igreja de Landeira (Igreja de Nossa Sr.ª da Nazaré) ao qual o Executivo da Freguesia 

após uma reunião no local onde verificou a necessidade de intervenção de um electricista e possível 

aquisição de algum material eléctrico, respondeu afirmativamente, e resolveu mandar fazer algumas obras 

de restauro e montagem de instalação eléctrica de iluminação com vista a melhorar este aspecto na Igreja 

da nossa Freguesia. Para o efeito contratou a empresa ElectroDiogo. 

 

- No dia 13 de Outubro de 2011, realizou-se no salão da Junta de Freguesia uma Sessão de Sensibilização 

das Forças de Segurança (GNR) sobre a segurança na Freguesia de Landeira.  

Esta actividade esteve integrada na programação da Semana do idoso. 

 

- No dia 15 de Outubro de 2011, O Rancho Folclórico das Piçarras realizou o seu 21º Encontro 

Nacional de Folclore e comemorou o seu 23º Aniversário. A Junta de Freguesia de Landeira apoiou o 

evento com a oferta de 5 lembranças para os Ranchos Folclóricos presentes o Sr. Presidente e o Sr. 

Secretário da Junta de Freguesia de Landeira fizeram questão em estar presentes. 

 

- No dia 18 de Outubro o Executivo da Junta de Freguesia reuniu nas instalações da Junta com o Sr. 

Presidente da A.S.S. “Os Amigos da Landeira”. Esta reunião teve como objectivos uma análise ao 

trabalho já efectuado e preparar o próximo Ano com a consciência de que juntos, podemos chegar a 

soluções mais eficazes contra a pobreza e exclusão social na nossa Freguesia. 

 

- No dia 19 de Outubro realizou-se no salão da Junta de Freguesia de Landeira uma reunião a convite do 

Município, entre o Executivo do Município de Vendas Novas, o Executivo da Junta de Freguesia de 

Landeira e a população da Freguesia, no âmbito da” Gestão Participada GOP’s 2012”. 

Tendo em conta este processo o Executivo da Junta de Freguesia enviou um ofício ao Município com as 

seguintes sugestões/propostas: 

 

 Ampliação do Cemitério da Freguesia de Landeira; 

 Beneficiação de asfalto nas ruas da Freguesia; 

 Colocação de asfalto na estrada que dá acesso a vários moradores junto ao Poço 

Municipal, nos Nicolaus; 

 Calcetamento da Entrada Norte da Freguesia de Landeira. 

 Calcetamento e melhoramento de alguns passeios da Freguesia. 
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Para o próximo Ano 

Não vamos prometer nada, porque com estes 2 anos de mandato pelo menos uma coisa, já 

aprendemos, o nosso dever é trabalhar em prol da Freguesia e não fazer promessas.  

Mas temos como preocupação e objectivo: 

Melhorar e modernizar a prestação de serviços à população da Freguesia; 

Satisfazer com eficácia as carências diárias dos Landeirenses e população em geral, ajudando para uma 

melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento da Freguesia; 

Actuar com transparência, rigor, igualdade e sempre com o intuito de bem servir e informar a população. 

 

O Executivo da Junta de Freguesia de Landeira 

 

O Presidente da Junta de Freguesia, 

Vítor Dias Serrano 

 

 
 

 

 

 

 

O Secretário da Junta de Freguesia,                            A Tesoureira da Junta de Freguesia, 

      Rafael Brito Serafim                                               Sandra Maria Patuleia Grilo 
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