
 

 

 

Junta de Freguesia de Landeira 

 
Caras e Caros Landeirenses, 
 

Este ano comemoramos o 32º Aniversário da nossa Freguesia. 

É com orgulho e dedicação que a equipa que está à frente dos 

destinos da nossa Freguesia assinala mais um aniversário em 

conjunto com toda a população de Landeira. 

Ao Longo destes 7 anos de trabalho e dedicação afirmamos hoje 

que a nossa energia dedicada à Freguesia é igual ao primeiro dia 

que tomamos posse. 

Este ano entre muitas ações e projetos executados na nossa 

freguesia, destacamos 2. 

 

1 - A Inauguração da ETAR na Nossa Freguesia.  

 

2 - A Conclusão do projeto autárquico 2013/2017, prometido à Freguesia de Landeira: 

 

- Manter as atividades promovidas pela Junta de Freguesia;  

- Manuais escolares Gratuitos para o 1º ciclo;  

- Medicamentos (Apoio de 150 € / ano para os mais carenciados); 

- Remodelação das instalações da Junta de Freguesia para atendimento. 

O que prometemos está cumprido mas mais uma vez afirmo que para esta equipa mais que um 

projeto autárquico está o bem-estar da nossa população. O bem-estar diário da nossa população 

é o nosso Objetivo. Não estamos “ presos “ a ideologias partidárias mas sim à observação das 

necessidades diárias da nossa População. 

Para terminar, saudamos e manifestamos a nossa maior consideração e respeito por todos os 

Landeirenses que, no passado e no presente, aqui ou em qualquer outro lugar, têm dado o seu 

valioso contributo para o enaltecimento da Nossa Freguesia. 

Agradeço, ainda, em meu nome pessoal e no da Junta de Freguesia a que tenho a honra de 

presidir, a vossa agradável presença, que muito contribui para a dignificação de mais este 

aniversário. 

Quero desejar a todos umas Festas Felizes e um ano de 2017, cheio de energia, paz e amor. 

A todos o nosso muito obrigado 

 
                                                    O Presidente 

Vítor Dias Serrano 

 

 

 

 

 

 


