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Resumo do primeiro ano de atividades do Executivo da Freguesia de 

Landeira para o Mandato de 2013/2017 

Caros Landeirenses,  

Passado mais um ano e a exemplo dos anos anteriores em seguimento do trabalho efetuado e, depois do 

segundo ano de mandato do quadriénio 2013/2017, consideramos que cumprimos as metas definidas para 

este Ano e com muita dedicação e trabalho, vamos continuando o caminho que traçámos na busca 

constante de respostas aos desejos da população, aos seus problemas e dificuldades, o objetivo mais 

importante foi atingido ou seja o bem-estar da população da nossa Freguesia. Ambicionamos, até 2017, 

executar novos objetivos e desafios, melhorar e fortalecer os níveis de desenvolvimento já alcançados, 

para atingirmos o final do mandato, de novo,   com o sentimento de dever cumprido e, no momento em 

que comemoramos o 31º Aniversário da fundação da Freguesia de Landeira o Executivo da Junta faz 

questão mais uma vez, dar a conhecer em resumo as atividades em que esteve presente, participou e que 

realizou durante o seu segundo ano de mandato, nomeadamente entre Outubro de 2014 e Outubro 2015 é 

de destacar que muitas destas atividades 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, às quais agradecemos o seu empenho, dedicação e ajuda. 
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- Durante o mês de Outubro de 2014, a Junta de Freguesia de Landeira em parceria com a Câmara 

Municipal de Vendas Novas efetuaram trabalhos de reparação, manutenção e pintura nos muros do 

cemitério da Freguesia. 

 

 
 

 

- Dia 2 Novembro de 2014, realizou-se reunião de Executivos do Município de Vendas Novas. Os 

Executivos da Junta de Freguesia de Vendas Novas, Junta de Freguesia de Landeira e Câmara Municipal, 

juntaram-se na Landeira para fazerem o balanço do primeiro ano de mandado e planear as ações a realizar 

no ano de 2015. 
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- Entre os dias 03 e 14 de Novembro de 2014, estiveram abertas as inscrições para a atribuição do cabaz 

de Natal no ano 2014. A Iniciativa “Natal Solidário 2014”. Cientes dos tempos difíceis que vivemos mas 

também da importância que a época natalícia assume para as famílias, o Município de Vendas Novas, a 

Junta de Freguesia de Vendas Novas e a Junta de Freguesia de Landeira decidiram associar-se ao espírito 

de solidariedade que o Natal representa, com a atribuição de bens alimentares às famílias mais 

carenciados do concelho. 

Efectuou-se no Salão da Junta de Freguesia de Landeira a entrega  do cabaz de Natal 2014 aos fregueses 

da Freguesia. 

 

- Nos dias 28 e 29 de Novembro de 2014, Celebramos mais um aniversário. 

“30º Aniversário da fundação da Freguesia de Landeira” 

É com muita Alegria que assinalamos esta data e esperamos que ela fique na memória de todos os 

presentes, porque nesta festa foram assinados os documentos que restituem à nossa Freguesia o 

património que este Executivo reclamava desde que foi eleito em 2009, para liderar a Junta de Freguesia 

de Landeira. Isso só foi possível graças à boa vontade do atual Executivo da Câmara Municipal de 

Vendas Novas e também com a colaboração da atual Direção do Sporting Clube de Landeira. Este 

momento é muito importante para a Freguesia, e mesmo estando conscientes de que atravessamos um 

período difícil para todos, só com alguma coragem, trabalho e dedicação este foi mais um ano em que não 

privamos a População de se divertir e assinalar este dia.  

O executivo da Junta decidiu realizar uma festa para assinalar esta data, começando no dia 28 de 

Dezembro de 2014 com Revista à Portuguesa “Ó Zé vamos a votos!”,Encenação de Suzana de Lacerda, e 

Produção Escolhargumento. 

No dia 29 de Dezembro de 2014 ofereceu um lanche ajantarado à população, seguido de um belo 

espetáculo musical proporcionado pelo Artista Bélito Campos e finalizando com um grandioso Baile 

realizado pelo Sr. Luís Godinho. 

Estamos certos que esta festa foi do agrado de todos aqueles que nela participaram. 

 

 



Executivo 2013/2017                                                                                                                                                            Página 4 

 

 



Executivo 2013/2017                                                                                                                                                            Página 5 

 

- No dia 01 de Dezembro de 2014, a Junta de Freguesia de Landeira teve a ajuda de alguns Landeirenses, 

que no âmbito do trabalho voluntário em prol da comunidade ofereceram um corrimão e colocaram-no 

nas casas de banho públicas.  

A Junta de Freguesia agradece a boa vontade destes Landeirenses. 

 

 

- Celebrações Natalícias. No dia 12 Dezembro de 

2014, como já se tornou um hábito nesta quadra 

festiva e este ano não foi exceção, o Executivo da 

Junta de Freguesia resolveu oferecer algumas 

lembranças às crianças da Freguesia. 

 

 

 

 

- No dia 10 de Janeiro de 2015, o Sporting Clube 

de Landeira festejou o seu 62º Aniversário, 

esta festa começou com um jogo de futebol para 

sócios e simpatizantes do clube, seguida de um 

lanche ajantarado terminando os festejos com um 

baile. A Junta de Freguesia não podia deixar de estar 

presente nesta festa e deu todo o apoio possível a 

organização da festa, fez-se representar pelo Sr. 

Presidente e Sr. Secretário, também ofereceu uma 

lembrança ao SCL para assinalar o evento. 
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- No decorrer do mês de Janeiro 2015, a Junta de Freguesia de Landeira colocou alguns sinais iguais a 

este na nossa Freguesia. No intuito de ALERTAR a população para este assunto. 

Para que a vida em sociedade seja tranquila e harmoniosa, todos os moradores devem fazer a sua parte, 

respeitando o seu espaço e o do vizinho. 

Estamos convictos que os Landeirenses vão respeitar a sinalética e temos a certeza que os donos vão fazer 

o possível para limpar os dejetos dos seus animais. 

Agradecemos desde já a vossa colaboração e compreensão. 

 

 
 
- No dia 19 de Fevereiro de 2015, a Junta de Freguesia de Landeira assinou o contrato Interadministrativo 

de delegação de competências com a Câmara Municipal de Vendas Novas, com vista a prestarem um 

melhor e mais eficaz serviço junto da população.  
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- No dia 6 de Março, inserida no programa de comemoração do Dia Internacional da Mulher realizou-se a 

segunda edição da” Night Run Seaside” de Vendas Novas, num percurso de 5 km pelas ruas da 

cidade. Esta edição assumiu ainda um cariz solidário com a parte do valor da inscrição a reverter para a  

APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que assim recebeu 1.800 euros, tendo assim todos os 

participantes a oportunidade de apoiar uma boa causa. 

A iniciativa foi organizada pelo Município de Vendas Novas com o patrocínio da Seaside, apoio da 

Nedphyl, Intermarché, Juntas de Freguesia de Vendas Novas e Landeira, e a colaboração de A 

Correr/Classificações.net, ADN Trilhos, GNR e Bombeiros Voluntários de Vendas Novas. 

A população da nossa Freguesia na sua maioria Mulheres, fizeram questão de participar neste evento, 

tendo a Junta de Freguesia de Landeira dado todo o apoio necessário.  
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- No dia 08 de Março de 2015, celebrou-se 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, este ano além do lanche e da oferta de 

uma flor houve ainda um workshop de maquilhagem 

realizado pela Sr.ª Mara Montinho. 
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- No dia 13 de Abril de 2015, no âmbito do Roteiro + Cidadania, a Câmara Municipal continuou o 

périplo pelo Concelho, reunindo com a população da Freguesia de Landeira. 

O executivo da Câmara Municipal, a Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente da Junta de 

Freguesia de Landeira ficaram assim a conheceram as principais preocupações destes munícipes que 

dizem respeito, entre outros assuntos, à limpeza urbana, recolha de resíduos e à necessidade de construção 

de um lar de idosos. 

A convite do executivo, esteve também presente na reunião o Vogal Executivo da Águas Públicas do 

Alentejo, Eng. João da Silva Costa, com o intuito de esclarecer a população sobre a construção da ETAR 

de Landeira, no que respeita à nova calendarização da obra e à confirmação de que a mesma nunca 

poderia ter-se concretizado no ano de 2013, apesar do que tinha sido anunciado pelo anterior executivo da 

Câmara Municipal.  

O Roteiro + Cidadania tem como objetivo, essencialmente, aproximar os eleitos da sua população, 

selecionar medidas e direcionar esforços para a resolução de problemas reais dos munícipes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- No dia 23 de Abril de 2015, a exemplo de anos anteriores, o que muito nos honra, passou pela nossa 

Freguesia a XV Romaria a Cavalo Moita – Viana do Alentejo.  
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- No dia 25 de Abril do corrente Ano, celebrou-se o 41º Aniversário do Dia da Liberdade e na 

Freguesia de Landeira este Aniversário foi comemorado com um vasto programa de atividades que 

decorreu durante todo o dia, dividido por momentos desportivos, culturais e solenes. 

Durante a manhã, as atividades estiveram centradas na nossa Freguesia, a Landeira este ano acolheu as 

comemorações oficiais, iniciando-se com a inauguração do Memorial ao 25 de Abril, concebido e 

elaborado pelos funcionários do Município e colocado junto ao edifício da Junta de Freguesia.  

Seguiu-se a partida da 1.ª Estafeta da Liberdade e da Caminhada da Liberdade e pouco depois foi 

inaugurada a Pista de Fitness ao Ar Livre, com um circuito composto por vários equipamentos destinados 

à prática orientada para o exercício físico. 

Pela tarde, também na nossa Freguesia, foi inaugurada a pista de malha que foi posta à prova com o 1.º 

Torneio de Malha organizado pelo Sporting Clube de Landeira, a que se sucedeu ainda o 2º passeio 

familiar de bicicleta. 

Já em Vendas Novas teve lugar a habitual tarde de jogos tradicionais no parque desportivo e no auditório 

municipal, foi inaugurada a exposição “Cravos de Abril”, organizada pela Junta de Freguesia de Vendas 

Novas. 

À noite, decorreu no Auditório Municipal a Sessão Solene comemorativa da efeméride, na qual os 

partidos com assento na Assembleia Municipal, o Presidente da Câmara Municipal e a Presidente da 

Assembleia Municipal prestaram a sua homenagem ao 25 de Abril. Para além de ter sido colocado à 

entrada do auditório um dos obuses que participou na Revolução, na sessão foi ainda apresentado um 

vídeo com fotografias que retratam os pontos de defesa, a viagem dos soldados que regressavam do 

Cristo-Rei e a receção e euforia no dia 25 de Abril de 1974 em Vendas Novas. Os momentos musicais 

pelo Jardim-de-Infância de Afeiteira e pelo Grupo Coral Juvenil de Monte do Trigo fecharam de forma 

bastante especial este dia. 
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- Como tem sido habitual nos últimos anos, e com a preocupação constante deste Executivo, com os 

cidadãos mais desfavorecidos neste caso em concreto, os reformados. Este Ano a Junta de Freguesia de 

Landeira resolveu dar continuidade ao trabalho já efetuado e durante o Mês de Abril de 2015, executou o 

preenchimento dos documentos para o IRS do Ano 2014. 

As inscrições foram efetuadas no edifício da Junta de Freguesia. 

Este processo foi gratuito mas exigiu alguns requisitos: 

1º Têm que ser residente na Freguesia de Landeira; 

2º Têm que ser reformado, em caso de ser um casal têm que ser os dois reformados. 

É de realçar que este Ano foram auxiliados cerca de 120 reformados. 

 O Executivo da Junta de Freguesia espera que este apoio direto aos mais necessitados tenha sido útil e 

para o seu sucesso contou com a ajuda indispensável da nossa Tesoureira, Sr.ª Sandra Grilo. 

 

- No dia 17 de Maio de 2015, realizou-se a 21ª Corrida da Cidade de Vendas Novas. 

A Corrida teve inicio, às 10h30, junto às piscinas municipais, nas suas três provas: 10 km EDP 

Distribuição, 5 Km Intermarché de Vendas Novas e Caminhada Família Delta (5 km). 

A 21.ª edição da Corrida da Cidade foi organizada pelo Município de Vendas Novas, teve organização 

técnica de acorrer.pt e Associação de Atletismo de Évora; patrocínio da EDP Distribuição, Delta, 

Intermarché de Vendas Novas, Etelgra, Escola de Condução Destake; apoio da Água do Luso, Gold 

Nutrition, Agência de Viagens Rostos do Mundo, Medivendas, Liberty Seguros, Juntas de Freguesia de 

Vendas Novas e Landeira, ADN Trilhos, GNR, Bombeiros Voluntários de V. Novas e tem como media 

partner a Rádio Granada e a RUNning Magazine. 

Algumas pessoas da nossa Freguesia, fizeram questão de participar neste evento, tendo a Junta de 

Freguesia de Landeira dado todo o apoio necessário. 
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- No dia 22 de Maio, o Município de Vendas Novas organizou no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, 

um Sarau Desportivo, em que participaram onze entidades, sendo nove delas de Vendas Novas. 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Luís Dias, deu as boas-vindas aos atletas e ao imenso público 

presente, que encheu as bancadas do pavilhão, seguiram-se as atuações desportivas das diversas 

entidades.  

A Junta de Freguesia de Landeira fez-se representar pela classe de ginástica sénior que foi acompanhada 

pela Sr.ª Tesoureira Sandra Grilo. 

 

 

- No dia 30 de Maio de 2015, os Bombeiros de Vendas Novas comemoraram o seu 89º 

Aniversário. 
As comemorações tiveram o seu início com o içar da Bandeira, visita ao cemitério, missa em homenagem 

aos Bombeiros e dirigentes falecidos, formatura dos Bombeiros no ativo em frente ao quartel, desfile da 

fanfarra e sessão solene, seguido de um almoço de confraternização. 

Salientamos o fato de também estarem expostas no edifício do Quartel dos Bombeiros diversas miniaturas 

em madeira entre as quais uma réplica do próprio Quartel, feitas pelo nosso conterrâneo o Sr. Laurentino 

Ratão.  

Estiveram presentes nas cerimónias diversas individualidades do Concelho, nomeadamente o Presidente 

do Município, Sr. Luís Dias, o Presidente da Liga Portuguesa dos Bombeiros, Sr. Jaime Marta Soares e 

do Secretário de Estado da Administração Interna, Sr. João Pinho de Almeida. 

Em representação da Freguesia de Landeira esteve o Presidente, Sr. Vítor Serrano. 

      

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Executivo 2013/2017                                                                                                                                                            Página 14 

 

- No dia 30 de Maio de 2015, realizou-se mais uma Procissão de velas em honra da Nossa 

Senhora de Fátima com a passagem da imagem pelas ruas de Landeira e Nicolaus. 

Este ato de fé teve a organização da Comissão Fabriqueira da Igreja de Landeira com o apoio da Junta de 

Freguesia e da Câmara Municipal.  

O Sr. Presidente e a Srª Tesoureira da Junta estiveram em representação da mesma. 

 

 
- No dia 31 de Maio de 2015, o Rancho Folclórico de Landeira, no âmbito das comemorações do seu 37º 

aniversário, realizou o 10º Passeio de cicloturismo com um percurso de 70Km. 

A Junta de Freguesia de Landeira apoiou o evento oferecendo 40kg. de maçãs para  distribuir pelos 

cicloturistas na zona de abastecimento.   
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- No dia 01 de Junho de 2015, celebrou-se mais um Dia Mundial da Criança. 
A Junta de Freguesia de Landeira na pessoa da Sr.ª Tesoureira, Sandra Grilo deslocou-se ao Infantário e à 

EB1 de Landeira para oferecer algumas lembranças às nossas crianças 

. 
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- No dia 08 de Junho de 2015, realizou-se uma reunião no Salão da Junta de Freguesia de Landeira, entre 

o Executivo da Junta e a Associação de Jovens de Landeira (AJL), que esteve representada pela sua 

Presidente, Sr.ª Patricia Sá, pelo Vice-Presidente, Sr. Pedro Montinho e pela Secretária Sr.ª Beatriz Dias. 

O motivo desta reunião esteve relacionado com a apresentação dos novos corpos gerentes da AJL, os seus 

estatutos, atividades do programa OTL e a situação atual das diversas atividades desenvolvidas pela AJL. 

- No dia 09 de Junho de 2015, no âmbito do Orçamento Participativo 2015, o Executivo 

Municipal realizou-se no Salão da Junta de Freguesia uma Assembleia Participativa, com a população de 

Landeira a envolver-se na vida da Freguesia e a propor a inclusão de um novo projeto “ Requalificação do 

Edifício da Junta”. 

 

 
 

- No dia 09 de Junho de 2015, no Salão da Junta de Freguesia de Landeira e após muita insistência e 

empenho por parte dos Executivos do Município de Vendas Novas e da Freguesia de Landeira, assistiu-se 

a um momento histórico para a nossa Freguesia. Finalmente foi assinado o contrato que só peca por 

tardio, para a construção da ETAR de Landeira. Este contrato foi assinado entre as Águas Públicas 

do Alentejo (AGDA) e o Empreiteiro CASUR - Construções, S.A. 

Tem um valor de Adjudicação de 297.303,21€, e um Prazo de Execução de 120 dias.  
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- Nos dias 12 e 13 de Junho de 2015, realizou-se o Arraial de Santo António e o desfile das 

Marchas Populares em Vendas Novas. 
Esta iniciativa foi organizada pela Junta de Freguesia de Vendas Novas, com o apoio do Município de 

Vendas Novas da Junta de Freguesia de Landeira e colaboração das várias instituições e coletividades que 

participaram no evento. 

O Evento começou no dia 12, no adro da Igreja de Santo António com o desfile de oito marchas, 

nomeadamente, da Casa do Benfica em Vendas Novas, Agrupamento de Escolas de Vendas Novas, 

Campos da Rainha, Colégio Laura Vicunha, Desportivo Clube das Piçarras, Fundação Salesianos de 

Vendas Novas, Grupo Desportivo e Recreativo da Afeiteira e Junta de Freguesia de Landeira. Esta zona 

da cidade ganhou outra vida com a beleza dos trajes, dos arcos, das músicas, das coreografias e dos seus 

marchantes, dos mais novos aos mais experientes, todos engalanados e orgulhosos por contribuírem para 

o reavivar desta tradição.  

Vários bares, onde não faltaram a sardinha assada e a bifana, venda de bolos e manjericos e no final um 

animado baile com Célia e António Silva, fizeram a festa o resto da noite. 

No dia 13, sábado, as marchas voltaram a sair à rua para um novo desfile, desta vez no pavilhão 

gimnodesportivo Municipal, com a população a encher o recinto e a não perder nenhum detalhe desta 

festa. 

O Executivo da Junta de Freguesia de Landeira, agradece a todas as pessoas que trabalharam, ajudaram e 

apoiaram para que a marcha de Landeira se apresentasse ao mais alto nível. 
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- No dia 25 de Junho de 2015, realizou-se mais um Passeio Convívio e almoço para os 

reformados, pensionistas e idosos. 
A Junta de Freguesia de Landeira em conjunto com o Município de Vendas Novas, a Junta de Freguesia 

de Vendas Novas voltaram a desenvolver mais um Passeio para todos os reformados, pensionistas e 

idosos do concelho, uma atividade que teve como objetivo proporcionar o convívio, o lazer e o bem-estar 

da população mais idosa divulgando as terras do nosso país e respetiva cultura. Assim, os reformados, 

pensionistas e idosos da Freguesia tiveram oportunidade de visitar Castelo de Palmela, a Casa Mãe da 

Rota dos Vinhos (Palmela), o Almoço foi no restaurante “O Mineiro” em Setúbal (Oferecido pelas Juntas 

de Freguesia de Vendas Novas e Landeira), por fim visitou-se a Base Naval de Alfeite – visita a um 

navio. 

Agradecemos a boa disposição e alegria de todos e esperamos que tenham tido um bom passeio e um bom 

almoço. 
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- No dia 27 de Junho de 2015, mais uma vez cumprio -se a tradição, a Junta de Freguesia de Landeira 

organizou mais um Ano as Festividades do S. João, onde não faltou as respetivas sardinhas, febras, 

entremeadas, pão, cerveja e o vinho. Este Ano pela 2ª vez tivemos a atuação da Marcha da Junta de 

Freguesia de Landeira seguida de Baile com a Dina Santos. 

A população da Freguesia aderiu mais uma vez em elevado número e teve uma participação 

extraordinária, onde existiram momentos de muita alegria e convívio por isso estamos todos de parabéns 

e temos que agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram e participaram na realização de mais esta 

festa. 
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- Teve início no mês de Junho de 2015, o projeto da CIMAC – Posto Móvel de Acesso Internet com 

ações de sensibilização na área das Tecnologias de Informação (formação para iniciação à informática, 

formação para edição de texto e imagem), atividades Lúdico-Pedagógica, sessões de informação/debate 

sobre Segurança na Internet para pais e educadores. 

Ao qual a Junta de Freguesia de Landeira aderiu, dando assim a oportunidade às pessoas da Freguesia que 

quisessem participar o pudessem fazer. 

O público-alvo foram os idosos, desempregados de longa duração e/ou beneficiários de RSI, indivíduos 

identificados como em situação de exclusão social, bem como indivíduos detentores de conhecimentos 

rudimentares, mas cujo papel que desempenham na sociedade requer uma maior capacitação nestes 

domínios (pais, educadores, funcionários não docentes de estabelecimentos de ensino e funcionários dos 

Municípios). 

  

- Nos dias 17,18 e 19 de Julho, a Freguesia de Landeira assistiu a mais uma grande Festa 

organizada pelo Sporting Clube de Landeira como entidade promotora, com os apoios do 

Município de Vendas Novas, da Junta de Freguesia de Landeira, do Rancho Folclórico de Landeira e dos 

Cafés Delta. 

Este Ano as festividades contaram com um vasto leque de   variedades com o músico Marante, os Balada 

Boa, bailes com Rita Melo, os Baile A Baile e os Thy Subry, marchas com a marcha da Junta de 

Freguesia de Landeira, festival de folclore com a atuação de quatro grupos, Rancho Folclórico de 

Landeira, Rancho Folclórico de Silvares, Rancho Folclórico de Mira Serra de Louções e o Rancho 

Folclórico da Casa do Povo de Almeirim. 

Para que não faltassem os comes e bebes estavam no recinto das festas seis tasquinhas. 

Houve também um momento solene com a cerimónia de passagem do salão de festas para o património 

do Sporting Clube de Landeira. 

 

 

 

 

 - No dia 31 de Julho de 2015, realizou-se uma reunião no Salão da Junta de Freguesia de Landeira entre 

o Executivo da Junta e a População, tendo como objetivo explicar a solução encontrada por este 

Executivo para colmatar o encerramento imprevisto da Farmácia existente na Freguesia. 
Não sendo uma área de responsabilidade das Autarquias locais, mas sendo um serviço imprescindível 

para qualquer Freguesia no âmbito social, este Executivo não podia deixar de solucionar o problema até 

que seja possível a Freguesia de Landeira ter novamente uma Farmácia. 
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- No dia 01 de Agosto de 2015, realizou-se mais uma Procissão de velas em honra da Nossa 

Senhora de Nazaré com a passagem da imagem pelas ruas de Landeira.  

Este ato de fé, teve a organização da Comissão Fabriqueira da Igreja de Landeira com o apoio da Junta de 

Freguesia, e do café o Bjardas. 

No final da procissão houve um baile abrilhantado pelo Lázaro.   

 

 

 
 

 

- No dia 05 de Agosto de 2015, realizou-se no salão da Junta de Freguesia uma sessão de esclarecimento 

sobre a (Alteração ao sistema tarifário de abastecimento de água, saneamento e resíduos 

sólidos urbanos). 
Nesta sessão estiveram presentes o Sr. Presidente, Luís Dias e a Srª Vice-Presidente, Ana Carla Barros, 

por parte do Município de Vendas Novas, em representação da Freguesia de Landeira, estiveram o Sr. 

Presidente, Vítor Serrano e o Sr. Secretário, Rafael Serafim. 

Foi explicado à população da Freguesia: 

A necessidade de adequar a estrutura tarifária do Município à legislação em vigor, aos normativos da 

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e aos regulamentos municipais sobre 

esta matéria; 

A necessidade de amenizar o desequilíbrio do sistema do ponto de vista financeiro. Até setembro de 2013 

do custo total de cerca de 2.550.000 €, estavam  pagos apenas cerca de 375.000 €, ou seja menos de 15 %; 

A não intervenção do Município poderia levar a Entidade Reguladora a impor um tarifário bastante mais 

exigente para as famílias; 

Foi necessário a elaboração de um estudo económico-financeiro de fundamentação às novas taxas, que  

esteve na base da nova tabela que procurou encontrar um equilíbrio entre a necessidade de dar resposta às 

obrigações legais acima referidas e os impactos nos munícipes, numa época de especiais dificuldades, 

decorrentes da situação que o país atravessa.  

Assim foram tidos em conta os seguintes princípios: 

Apesar das disposições legais e recomendações da ERSAR, o município assume uma parte dos custos, em 

especial na tarifa fixa e nos escalões inferiores de consumo; 

Ter em conta a situação atual, de forma a controlar os aumentos e respetivos impactos nos consumidores; 
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Ter especial atenção com os estratos sociais mais desfavorecidos da população, alargando o leque de 

beneficiários dos tarifários sociais (deixou de abranger apenas os reformados); 

Introduzir mecanismos de proteção aos agregados familiares numerosos (não existia tarifário para 

famílias numerosas) 

Ter especial cuidado na proteção das instituições sem fins lucrativos, face à importância das mesmas na 

vida do concelho; 

Ter atenção a algumas especificidades de forma a encontrar soluções equilibradas e justas. 

Em paralelo, foi implementado um novo modelo de fatura, bem como o envio da mesma por via 

postal, que: 

Dá resposta aos normativos legais sobre a matéria; 

Torna a informação mais transparente para os consumidores; 

Permite novas formas de pagamento (multibanco e payshop); 

Permite receber a fatura por via eletrónica. 

Tendo em conta todo 

isto e necessidade de 

adaptação ao novo 

modelo de faturação 

obrigou a atrasar a 

emissão da primeira 

fatura, o que levou a 

que tivessem sido 

emitidas duas faturas 

num curto espaço de 

tempo, passando a 

situação a estar 

regularizada a partir 

de setembro; 

A fatura emitida passa 

a ter a referência ao 

mês de consumo, 

enquanto na anterior o mês de consumo estava inscrito no campo “emissão”; 

Por último foi feito um alerta para a importância da atualização de moradas, principalmente nos Nicolaus. 
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- No dia 10 de Setembro de 2015, teve início a votação para escolher os projetos que concorreram ao 

Orçamento Participativo Vendas Novas 2015. A lista contempla 21 projetos, três de tipologia A 

(200.000 €/cada) e dezoito de tipologia B (10.000€/cada).  

O compromisso do Município de Vendas Novas é executar, em 2016, o projeto mais votado da tipologia 

A e os cinco mais votados da tipologia B, disponibilizando para isso 250.000 € do seu orçamento. 

A participação dos cidadãos é importante para a construção de um Concelho mais justo e democrático. 

A Junta de Freguesia de Landeira concorreu com o projeto de tipologia B, tendo em vista a 

Requalificação e Modernização das Instalações da Junta. 

 

 

 
 

 

- No dia 11 de Setembro de 2015, à semelhança do ano passado, teve lugar a entrega dos manuais 

escolares, pelos executivos do Município de Vendas Novas e da Junta de Freguesia de Landeira a todos 

os alunos do 1º ciclo da Freguesia. 
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Esta oferta de manuais escolares é uma medida que contínua com o mesmo objectivo, proporcionar 

igualdade no acesso ao início do percurso escolar, apoiando as famílias nos tempos difíceis em que 

vivemos. 

A Junta de Freguesia de Landeira deseja a todos os alunos um excelente ano letivo 2015/2016. 

 

 
 

 

- No dia 19 de Outubro de 2015, foram conhecidos os resultados correspondentes ao Orçamento 

Participativo Vendas Novas 2015. 

Projeto apresentado pela Junta de Freguesia de Landeira (Requalificação e Modernização das Instalações 

da Junta), inserido na categoria B (10.000€), ficou em 4 lugar com 239 votos. 

O Executivo da Junta de Freguesia congratula-se com a participação da População que permitido que o 

nosso projeto fosse aprovado. Muito obrigado a todos. 

Agradecemos também ao Município de Vendas Novas por mais uma excelente iniciativa. 
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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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