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Resumo do terceiro ano de atividades do Executivo da Freguesia de 

Landeira para o Mandato de 2013/2017 

Caros Landeirenses,  

Depois de mais um ano e a exemplo dos anos anteriores em seguimento do trabalho efetuado e, após este 

terceiro 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, este ano conseguimos 

inaugurar a nossa ETAR o que nos deixa muito orgulhosos, pois esta obra já tem alguns anos de atraso. 

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 32º 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 2015 e Outubro 2016 é de salientar 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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- No dia 5 de Dezembro de 2015, assinalou-se o 31º Aniversário da Nossa Freguesia. Mais um Ano 

que passou e o Executivo da Junta não podia deixar passar esta data sem oferecer à População uma Festa 

para comemorar os 31 Anos da fundação da Freguesia de Landeira.  
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A Festa realizou-se no Salão do Sporting Clube da Landeira. Após um jantar oferecido a toda a População 

que nos fizeram a honra e quiseram juntar-se a estas comemorações, seguiu-se o baile com a acordeonista 

Dina Santos e o espetáculo realizado por Fernando Correia Marques. 

A População, o Executivo da Freguesia, o Presidente do Município Sr. Luís Dias e a Presidente da 

Assembleia Municipal Sr.ª Hermínia Henriques cantaram ao Parabéns, cortaram o bolo e brindaram a 

mais um ano de Aniversário. Por isso estamos todos de Parabéns. 

 

- No dia 09 de Dezembro 2015, realizou-se uma reunião na Sede do Sporting Clube de Landeira, entre as 

diversas coletividades e associações da Freguesia, nesta reunião esteve presente o Sr. Presidente da Junta. 

A ordem de trabalhos foi a discussão para a organização da próxima Festa Anual de Landeira que se 

realiza no Verão e atualmente é mais conhecida pelas “tasquinhas”. 

 

- No dia 11 de Dezembro de 2015, realizou-se no Município de Vendas Novas uma Reunião de 

coordenação autárquica entre o Executivo da Câmara Municipal e os Executivos da Junta de Freguesia de 

Vendas Novas e Landeira. 

O objetivo da Reunião foi a Preparação do Plano de 2016. 

Foram discutidos diversos assuntos entre os quais:  

- Os serviços públicos; 

- As Atividades comuns e parcerias; 

- Investimentos.  

 

 - No dia 12 de Dezembro 2015, A Associação de Jovens de Landeira realizou o seu 22º Aniversário e 

Jantar de Natal 2015. A Festa teve o início pelas 19h, com o Jantar de Natal após o qual houve 

continuação da Festa com o espetáculo de Teatro da AJL, seguido de um Baile. 

O Sr. Secretário da Junta de Freguesia Rafael Serafim esteve presente em representação da mesma.   

 

 

 

- No dia 14 de Dezembro de 2015, decorreu no salão da Junta de Freguesia de Landeira mais um ” Natal 

Solidário”, ou seja houve a entrega de bens a agregados familiares carenciados. 



Executivo 2013/2017                                                                                                                                                            Página 4 

 

O Presidente da Câmara Municipal e o Presidente da Junta de Landeira entregaram em mão a 13 famílias 

da Freguesia, os vales que dão direito a um conjunto produtos como arroz, leite, farinha, queijo, açúcar, 

azeite, óleo, atum, massa, entre outros. 

No âmbito da quadra natalícia e do reconhecimento da importância dos valores de solidariedade, a 

medida pretende contribuir para que estas famílias tenham um Natal mais feliz, complementada com estes 

bens essenciais, e ainda com alguns produtos tradicionais nesta quadra como o bacalhau e o bolo-rei.  

Os beneficiários são famílias do Concelho, cujos rendimentos são inferiores 335,38€ (80% do Indexante 

dos Apoios Sociais) e, por isso, as que tem mais necessidades nestes tempos difíceis que todos vivemos.  

 

- No dia 15 de Dezembro, realizou-se no Salão do Sporting Clube de Landeira a Festa de Natal da Escola 

Básica de Landeira. 

O Sr. Presidente da Junta Vítor Serrano esteve presente e em nome da mesma ofereceu uma televisão 

equipada para funcionar com as novas tecnologias, uma vez que o ensino atualmente está interligado com 

esta realidade. Neste sentido o Executivo da Junta de Freguesia de Landeira espera que os alunos da nossa 

Escola tirem o máximo proveito desta oferta. 

 

 

 

- Celebrações Natalícias. No dia 16 Dezembro de 2015, como já se tornou um hábito nesta quadra 

festiva e este Ano não foi exceção, a Sr.ª Tesoureira da Junta de Freguesia Sandra Grilo em nome da 

Junta ofereceu algumas lembranças às crianças da Freguesia. 
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- Este Ano e pela 1ª vez, no dia 23 de Dezembro de 2015, a Junta de Freguesia de Landeira, com o apoio 

do Município de Vendas Novas e envolvidos pelo espírito natalício, acompanhados pelas músicas do 

Coral Notas Livres acendemos o Madeiro de Natal, em frente à Igreja da Nossa Senhora da Nazaré.    
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- No dia 29 de dezembro, foi assinado o contrato interadministrativo de delegação de competências entre 

o Município de Vendas Novas e a Junta de Freguesia de Landeira, no Salão Nobre da Câmara Municipal 

estando presentes para este efeito, o Presidente da Câmara, Luís Dias, a Vice-Presidente Ana Barros e o 

Vereador Joaquim Soeiro e o Presidente da Junta de Freguesia de Landeira, Vitor Serrano.  

O contrato estabelecido com a Junta de Freguesia de Landeira, refere que esta entidade fica responsável 

pela manutenção de espaços verdes naquele lugar, pela limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas, 

sumidouros e fossas, pela manutenção e reparação do mobiliário urbano instalado no espaço público e 

pela manutenção do estabelecimento de educação pré-escolar e 1º. Ciclo do ensino básico.  

A Junta de Freguesia de Landeira compromete-se ainda a executar as leituras e cobranças de consumos de 

água, a cobrança das faturas referentes às refeições escolares aos alunos do 1º. Ciclo do ensino público e a 

cobrança da comparticipação nos transportes escolares, bem como a colaboração nos diversos eventos e 

atividades que ambas as instituições venham a realizar ao longo do ano de 2016. O Município, por seu 

turno, disponibilizará uma verba anual de 20.000€, bem como os recursos patrimoniais e materiais como 

sejam, uma viatura ligeira, uma roçadora para corte de ervas e outros materiais e equipamentos 

necessários. Haverá também a disponibilização de três assistentes operacionais, cujos encargos salariais 

serão suportados pelo Município.   

Todas estas medidas visam a rentabilização dos recursos humanos e dos meios para a execução de todos 

as atividades expostas e sempre a prestação de um serviço público que vá ao encontro das expectativas e 

necessidades dos munícipes. O Município de Vendas Novas e a Junta de Freguesia de Landeira 

continuarão a tentar encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos os dias 

somos confrontados. 

 

 
 

- No dia 06 de Janeiro de 2016, a pedido da A.S.S. “Os Amigos da Landeira” realizou-se uma reunião no 

salão da Junta de Freguesia entre os responsáveis desta instituição, o Município de Vendas Novas e a 

Junta de Freguesia de Landeira. 

O motivo desta reunião foi a preocupação dos responsáveis da A.S.S. “Os Amigos da Landeira”, 

relativamente ao futuro da mesma, tendo em conta o nº de utentes, a situação financeira e a sua 

sustentabilidade. 

 
- No dia 06 de Janeiro de 2016, realizou-se uma reunião no salão da Junta de Freguesia entre as Águas 

Públicas do Alentejo, o Município de Vendas Novas, a Junta de Freguesia de Landeira, a CASUR e os 

proprietários dos terrenos por onde vai passar as tubagens referentes a ETAR. 
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O motivo da reunião foi a explicação sobre os meios necessários utilizar para efetuar a passagem da 

tubagem pelos terrenos. De salientar que todos os proprietários dos terrenos serão contatados 

individualmente pela empresa responsável pela construção da ETAR, para que no próprio local se faça 

um levantamento das respetivas necessidades para a que seja efetuado o trabalho.  

 

- No dia 09 de Janeiro de 2016, o Sporting Clube de Landeira festejou o seu 63º Aniversário, 

esta festa começou co um lanche ajantarado terminando os festejos com um espetáculo de Karaoke. O 

Executivo da Junta de Freguesia a convite do Aniversariante não podia deixar de estar presente nesta festa 

e deu todo o apoio possível à organização da mesma, fez-se representar pelo Sr. Presidente e Sr. 

Secretário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- No dia 22 de Janeiro de 2016, realizou-se no salão da Junta de Freguesia de Landeira uma sessão de 

esclarecimento sobre os procedimentos a seguir para o preenchimento dos documentos relativos ao IRS 

de 2015.  

Esta sessão foi orientada pela Sr.ª. Sandra Grilo, Tesoureira da Junta de Freguesia. 

 

- No dia 01 de Fevereiro de 2016, realizou-se no salão nobre da Câmara Municipal de Vendas Novas a 1ª 

reunião do corrente Ano, sobre as Marchas Populares para 2016, entre a Junta de Freguesia de Vendas 

Novas que é responsável pela organização do evento, a Junta de Freguesia de Landeira e as diversas 

instituições que fazem parte e participam nas Marchas Populares. 

Esta reunião teve como objetivo delinear a estratégia a seguir para a realização das respetivas Marchas.  

Estiveram em representação da Junta de Freguesia de Landeira o Sr. Presidente, Vitor Serrano e o Sr. 

Secretário, Rafael Serafim. 

 

- No dia 15 de Fevereiro de 2016, realizou-se na Câmara Municipal de Vendas Novas uma reunião entre 

as Autarquias do Concelho. 

Esta reunião teve como objetivo a discussão e aprovação das linhas orientadoras para o Regulamento do 

programa de comparticipação de medicamentos aos idosos mais carenciados. 
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Estiveram em representação da Junta de Freguesia de Landeira, o Sr. Presidente, Vitor Serrano e o Sr. 

Secretário, Rafael Serafim. 

 

- No dia 4 de Março de 2016, realizou-se mais uma "Night Run Seaside" de Vendas Novas, uma 

corrida e caminhada de 5 km que teve como objetivo principal celebrar o Dia Internacional da Mulher. 

Para além da comemoração desta importante data, a iniciativa pretende também associar a prática de 

atividade física a atos solidários, já que por cada inscrição recebida, 1 euro reverte a favor da "Ajuda de 

Mãe", uma associação de solidariedade social com o objetivo para apoiar cada mãe, cada família, de 

modo a receber o bebé em condições dignas. 

A prova pode ser feita por participantes de ambos os sexos, e incluiu oferta de t-shirt técnica. 

Em parceria com a Associação EntrePatas, realizou-se também uma "Cãominhada" com percurso 

alternativo de 2 km para todos os donos que queiram participar com o seu fiel amigo. 

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

Nedphyl, , Etelgra, Coca-Cola, Liberty Seguros, Luso de Fruta; colaboração de A Correr, GNR, 

Bombeiros Voluntários de Vendas Novas e teve como media partner a Running Magazine a Granada FM.  

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.  

 

 

 

- No dia 08 de Março de 

2016, celebrou-se mais um 

Dia Internacional da 

Mulher. Uma data que 

deve ser comemorada 

devido às grandes 

conquistas que as mulheres 

conseguiram ao longo dos 

séculos e o mais importante, 

as suas grandes capacidades 

de se igualarem e nalguns 

casos   serem superiores aos 

homens. Nesta data tão 

importante para as Mulheres 

de todo o Mundo. O 
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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.  

 

 

 

- No dia 08 de Abril de 2016, realizou-se na Junta de Freguesia de Landeira uma reunião entre o 

Executivo da Junta e os representantes do Rancho Folclórico de Landeira, o assunto desta reunião foi a 

proposta de doação ao respetivo Rancho da fração autónoma designada pela letra “B”, destinada a 

serviços, com entrada e saída pelo número dezassete da Rua da Vinha Grande em Landeira, do prédio 

urbano constituído em regime de propriedade horizontal, pela apresentação 606, de 21 de novembro de 

2013, sito no Lote cinco, Rua da Vinha Grande, em Landeira, freguesia de Landeira e concelho de 

Vendas Novas, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vendas Novas sob o número 323, de 21 

de novembro de 2013, inscrita a seu favor pela apresentação 2841 de 13 de fevereiro de 2015, e inscrito 

na matriz predial urbana da Freguesia de Landeira sob o artigo número 534. 

Esta doação fica sujeita às seguintes condições: 

1. Não alienação das instalações sem a autorização expressa da Junta de Freguesia de Landeira; 

2. Entregar, gratuitamente, à Junta de Freguesia de Landeira, enquanto legítima representante da 

população da Freguesia de Landeira, o prédio urbano agora doado, em caso de dissolução do 

Rancho Folclórico de Landeira. 

 

- 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 2016, executou o 

preenchimento dos documentos para o IRS do Ano 2015. 

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 110 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. 
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- No dia 21 de Abril de 2016, pelas 10h00, a nossa Freguesia recebeu os romeiros a cavalo para a bênção 

religiosa, na nossa Igreja (Igreja de N. Sr.ª de Nazaré) ato religioso inserido na XVI Romaria a Cavalo 

Moita/Viana do Alentejo. 

 

 

- Comorações do 42º Aniversário do Dia da Liberdade. 
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- Este ano as comemorações do 25 de Abril na nossa Freguesia começaram no dia 23 de Abril com um 

espetáculo de Moda, Música, Teatro e Imagem. Organizado pela Associação de Jovens de Landeira. 

 

 

 

 

- Inserido nas comemorações do 25 de Abril, a Junta de Freguesia de Landeira organizou no dia 24 de 

Abril, o seu 3º Passeio Familiar de Bicicleta cujo percurso foi Landeira/Nicolaus/Landeira. 
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- No dia 24 de Abril e também Inserido nas comemorações do 25 de Abril, a Junta de Freguesia de 

Landeira, organizou um Espetáculo Musical com o Músico NUNO ESS. 

 

 

 

- No dia 25 de Abril, Inserido nas comemorações do 25 de Abril, a Junta de Freguesia de Landeira 

organizou mais uma Caminhada da Liberdade que percorreu algumas ruas da Freguesia. De salientar que 

todos os participantes da Caminhada ofereceram 1€ para a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vendas Novas. 

Em simultâneo realizou-se a Estafeta da Liberdade que ligou Landeira a Vendas Novas pelas estradas do 

Concelho, uma organização do Município de V. Novas. 
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- Para terminar as comemorações do 25 de Abril, o Sporting Clube de Landeira organizou um 

Torneio triangular de Futsal de formação com as equipas: 

-Sporting Clube de Landeira; 

-Núcleo do Sporting de Vendas Novas; 

-Os Pirralhos da Casa do Benfica de Vendas Novas. 

No final do dia houve lugar para um torneio de Malha também organizado pelo Sporting Clube 

de Landeira. 

 

 



Executivo 2013/2017                                                                                                                                                            Página 15 

 

 
- No dia 15 de Maio de 2015, realizou-se a 22ª Corrida da Cidade de Vendas Novas. 

A partir das 09h00, a Corrida Jovem começou logo a animar a Avenida, com as crianças a serem 

divididas em função da idade: Juvenis (16 e 17 anos), Iniciados (14 e 15 anos), Infantis (12 e 13 anos), 

Benjamins B (10 e 11 anos) a fazerem 1.000 metros; Benjamins A (8 e 9 anos) a disputarem 500 metros e 

os mais novos, o escalão de Minis (6 e 7 anos), a correrem 300 metros. 

Seguiu-se a partida para a corrida 5 Km Intermarché de Vendas Novas e Caminhada Família Delta. 

A partida para os 10 km EDP Distribuição foi dada às 10h45 pelo Presidente da Câmara Municipal, Luís 

Dias. 

A 22.ª edição da Corrida da Cidade foi organizada pelo Município de Vendas Novas, com organização 

técnica de acorrer.pt e Associação de Atletismo de Évora; cronometragem de Sportchip; patrocínio da 

EDP Distribuição, Delta, Intermarché de Vendas Novas, Etelgra, Liberty Seguros; água oficial Água do 

Luso; apoios Coca-Cola, Hotel Acez, Panificadora Central de Vendas Novas, Abranches & Filhos, Lda; 

colaboração da ADN Trilhos, GNR, Bombeiros Voluntários de V. Novas, Eco Patrol e teve como media 

partner a Rádio Granada e a RUNning Magazine. 

Algumas pessoas da nossa Freguesia, fizeram questão de se associar a  este evento, tendo a Junta de 

Freguesia de Landeira dado todo o apoio necessário para a sua participação. 

 

 

 

 
- No dia 25 de Maio, realizou-se no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal mais um Sarau Desportivo, 

promovido pelo Município de Vendas Novas. 

 O Presidente da Câmara Municipal, acompanhado por vereadores, pela Presidente da Assembleia 

Municipal e pelos Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho, deu as boas-vindas aos atletas e ao 

imenso público presente, a que se seguiu a exibição das 12 classes desportivas, sendo 10 delas de Vendas 

Novas, totalizando cerca de 500 atletas. 

 Participaram os alunos de desporto adaptado da Cercimor (CAO de Vendas Novas)/Estrela Futebol 

Clube que executaram uma coreografia com base no Boccia,; o Colégio Laura Vicunha com as classes de 

dança júnior e dança master; os ritmos contagiantes do zumba por Zumba Fit VN (infantil e adulto) e por 

NunoAldeias Zumba (classes de Afeiteira, Landeira e S. João das Craveiras); DC Piçarras/4Kids com 
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ginástica infantil, judo e patinagem; os seniores que compõem a classe de ginástica das Juntas de 

Freguesia do Concelho Landeira e Vendas e das localidades de Piçarras, Bombel e Afeiteira ; a ELZ Unit 

Academy com os alunos de ballet, sevilhanas, boxe e hip-hop; a Casa do Sport Lisboa e Benfica em 

Vendas Novas com danças de salão; o Agrupamento de Escolas de vendas Novas com ginástica artística 

no âmbito do Desporto Escolar e o grupo de ginástica do G.D.C. Pioneiros de Vendas Novas que 

apresentou uma coreografia de aeróbica. 

Como entidades convidadas estiveram os alunos do Clube Naval Setubalense, nas disciplinas de 

minitrampolim (minis e juniores), solo (juniores) e tumbling (minis e juniores) e do Ginásio Clube de 

Montijo, com a classe de tumbling. 

 Uma vez mais ficou demonstrado a diversidade de classes gímnicas, rítmicas e expressivas que as 

coletividades do Concelho têm ao dispor da população, assim como o número crescente de munícipes que 

já aderiram e que têm por hábito praticar atividade física, em prol de uma vida mais saudável 

.  

 

 

 
- No dia 26 de Maio de 

2016, 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 de 

Vendas Novas. 
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- No dia 01 de Junho de 2016, Para assinalar o Dia da Criança, a Junta Freguesia de Landeira na 

presença do Sr. Presidente, que fez questão de ir pessoalmente oferecer uma pequena lembrança a todas 

as crianças do Infantário e da Escola Primária da Freguesia. 
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- Este dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, foi também a data escolhida pelo Município de Vendas 

que em conjunto com Juntas de Freguesia do Concelho apresentaram o “Nascer cá”, um projeto que 

tem como objetivo promover a natalidade, atribuindo, para isso, um conjunto de bens de puericultura e 

plantando uma árvore por ocasião do nascimento de cada criança registada como natural do Concelho 

durante o ano de 2016. 

Este projeto pretende também valorizar a parentalidade, fazendo chegar às famílias um simples mas claro 

sinal de que se quer mais crianças a nascer e a crescer em Vendas Novas. Pretende igualmente 

consciencializar para a proteção ambiental e, mais concretamente, para a importância e preservação das 

árvores no meio ambiente.   

 

 Para a sessão de apresentação foram convidados os pais e bebés nascidos desde janeiro, que receberam o 

seu cabaz de puericultura que abrange produtos como fraldas, toalhitas, champô, gel de banho, pomadas 
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para muda fraldas, chupeta, esponja de banho, soro fisiológico, entre outros produtos, assim como, um 

folheto com a indicação onde está plantada a árvore do seu bebé. 

 O “Nascer Cá” conta com a parceria da UCC do Centro de Saúde de Vendas Novas/ACEZ Alentejo 

Central; das Farmácias Nova, Santos Monteiro e Ribeiro; do Continente Bom Dia de Vendas Novas e do 

Verde Azeitona. 

 

- No dia 06 de Junho de 2016, no âmbito do Orçamento 

Participativo 2016, 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 dos 

Lavadouros Públicos de Landeira”. A participação dos 

cidadãos na gestão dos destinos de uma autarquia é uma 

abertura necessária à sociedade. As autarquias, sendo o poder 

político mais próximo dos cidadãos, têm em si a 

responsabilidade de colmatar as necessidades destes e, assim, 

promover o bem-estar nos municípios e garantir o 

desenvolvimento sustentado e solidário. 

Através do Orçamento Participativo, a Câmara Municipal de 

Vendas Novas pretende estimular a intervenção cívica e 

democrática dos cidadãos na gestão e afetação dos fundos 

municipais a projetos de utilidade pública. A Câmara Municipal 

de Vendas Novas promove, assim, as relações entre os cidadãos 

e administração local, procurando ao mesmo tempo de ir ao encontro das necessidades daqueles, 

evidenciadas através de uma revelação de preferências e benefícios para a sociedade. 

 

 
 

- Nos dias 10 e 12 de Junho de 2016, realizaram-se pela 3ª vez as Marchas Populares em Vendas 

Novas, para celebrar o Santo António, com a organização da Junta de Freguesia de Vendas. Este ano 

foram 9 as Marchas participantes: Academia Sénior, Agrupamento de Escolas, Afeiteira, Campos da 

Rainha, Casa do Benfica, Colégio Laura Vicunha, Piçarras, Salesianos e a nossa Marcha Popular da 

Freguesia de Landeira. 

É o terceiro ano que a coordenação da Marcha está ao encargo da Junta de Freguesia de Landeira. 

 A vinha e o vinho são o tema da Marcha da Freguesia de Landeira para este Ano.  
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 A marcha é composta por 8 arcos, incluindo a fachada da fonte, recordando os tempos em que a fonte da 

aldeia datada de 1897 era ponto de encontro, convívio e confraternização, e onde o povo saciava a sua 

sede. 

 A marcha é composta por: 

 40 Marchantes, 1 Porta-estandarte,1 Cantadeira,1 Ensaiador. 

 Contamos com marchantes com idades compreendidas entre os 6 anos e 89 anos. 

 A Música é de autoria de Artur Jordão e letra de Rodrigo Montinho. 

 A Interpretação da Letra está ao encargo da bela voz de Mara Montinho. 

 Todo o guarda roupas esteve ao encargo da Dª Maria Isabel, a nossa porta-estandarte, que em conjunto 

com o seu grupo de costureiras: Ana, Amélia, Cecília, Cilinha, Delfina, Mª Delfina, Mª Vitória e Rosita, 

enriqueceram a nossa marcha. 

 A estrutura dos arcos esteve ao encargo do Sr. Laurentino Ratão, Fernando Grilo, Avelino e mais alguns 

Amigos que deram o seu contributo. 

 É de louvar o empenho e a envolvência dos nossos componentes na execução do vestuário, dos arcos e 

de sua ornamentação. 

 Um agradecimento especial às pessoas que não pertencendo à constituição física da marcha, deram o seu 

grande contributo. 

Resta nos dizer que esta Marcha foi apadrinhada por:  

Rodrigo Montinho e Mara Montinho. 
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- No dia 18 de Junho de 2016, a Marcha da Landeira esteve presente numa grande noite de Marchas 

Populares mais propriamente na Praça de Touros de Salvaterra de Magos. 

A nossa anfitriã foi a Marcha Popular Coração do Ribatejo, fica aqui o nosso agradecimento como a 

forma que fomos recebidos. 

Para abrilhantar a noite estiveram também presentes as Marchas do Bairro Alto, da Penha de França e da 

Bela Flor, todas de Lisboa.  

 

 

- No dia 25 de Junho de 2016, mais uma vez manteve-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 1ª vez tivemos a atuação de uma Marcha convidada a 

Marcha Coração do Ribatejo de Salvaterra e como não podia deixar de ser tivemos também a atuação da 

Marcha da Junta de Freguesia de Landeira seguida de Baile com a Dina Santos. 
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A população da Freguesia aderiu mais uma vez às festividades 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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- No dia 07 de Julho de 2016, 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 

oportunidad

e visitar o 

Forte do 

Pessegueiro

, de onde 

puderam 

admirar a 

beleza da 

ilha do 

Pessegueiro

, seguindo 

para Porto 

Covo para 

uma 

pequena 

paragem no 

centro da 

vila. 
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Pela bonita estrada costeira dirigiram-se a Sines para conhecerem o Forte de Revelim, a Capela de N.ª Sr.ª 

das Salas, passearem pela Av. da Praia e retemperarem energias com o almoço que decorreu na St.ª Casa 

da Misericórdia de Sines e até teve direito a um animado baile. 

Uma vez mais, o convívio e boa disposição entre os participantes e eleitos foi uma constante, sendo 

notório a importância de momentos como estes para estes jovens da população. 

 

- No dia 16 de Julho de 2016, foi inaugurada, a ETAR (Estação de 

Tratamento de Águas Residuais) de Landeira um obra de 

responsabilidade da AGDA - Águas Públicas do Alentejo (empresa 

responsável pela recolha e tratamento de águas residuais urbanas 

em 21 municípios do Alentejo, incluindo Vendas Novas), em 

parceria com o Município de Vendas Novas e Junta de Freguesia 

de Landeira. 

 A empreitada teve o valor de cerca de 297 mil euros, com 

comparticipação comunitária de 208 mil euros e vem resolver o 

tratamento de águas residuais, questão fundamental para a 

qualidade de vida da população e uma obra há muito ansiada por 

quem vive na Freguesia de Landeira à qual o Município e a Junta 

de Freguesia responderam positivamente com o desenvolvimento 

do processo junto da AGDA. 

 A ETAR é uma infraestrutura que trata as águas residuais de 

origem doméstica (que utilizamos para cozinhar, limpar, tomar 

banho, etc.) comumente chamadas de água residual ou esgotos 

para depois serem tratadas através de vários processos e finalmente 

puderem ser reutilizadas. 
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- Nos dias 15,16 e 17 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. 

Este Ano as festividades contaram com um vasto leque de   variedades com os músicos Nuno ESS, 

Susana Martins e Rui Alves, bailes com Ricardo e Jorge, os Contra Ponto 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 da Rendinha, Rancho Folclórico da Casa do Povo do Pego e o 

Rancho Folclórico do Granho. 

Para que não faltassem os comes e bebes estavam no recinto das festas 4 tasquinhas. 
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- No dia 23 de Agosto de 2016, a Acústica Médica com o apoio da Junta de Freguesia de Landeira 

realizou Rastreios Grátis (Colesterol, Diabetes, Audição e Tensão Arterial) para maiores de 60 Anos. 

 

- No dia 31 de Agosto de 2016, 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. Esta oferta de manuais escolares é uma medida que contínua com o 

mesmo objetivo, 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 um excelente Ano letivo 2016/2017. 

 

- Ponte sobre a “Vala dos Ciganos”. No decorrer do mês de Agosto de 2016, tendo em conta a não 

existência de uma passagem sobre a respetiva vala para ligar ambas as margens e numa perspetiva Lúdica 

e Desportiva. O Executivo da Junta de Freguesia decidiu mandar construir uma ponte. 
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- No dia 2 de Outubro de 2016, realizou-se um passeio e almoço convívio de final de ano da Classe de 

Ginástica Sénior da Junta de Freguesia de Landeira. 

O passeio teve como paragem principal a visita e prova de vinhos na Adega João Portugal Ramos, 

seguido do almoço na Amieira.  

 

 
 

 
- No dia 3 de Outubro de 2016, O Município de Vendas Novas com a colaboração das Freguesias do 

concelho, colocaram em prática, o Programa de Comparticipação de Medicamentos aos Idosos 

Carenciados do Concelho, numa sessão que teve lugar no Auditório Municipal e, posteriormente, na Junta 

de Freguesia de Landeira.  

Foram entregues os cartões de beneficiário aos 120 idosos em situação de comprovada carência 

económica que foram contemplados com esta medida. Cada um dispõe de um montante de 150 euros, 

num total de 18 mil euros de investimento, que serão utlizados na aquisição de medicamentos nas 

farmácias locais durante um ano. 

O Programa foi um dos vencedores do Orçamento Participativo 2015 e, para o Presidente da Câmara 

Municipal, Luís Dias, «mostra o quanto a população está sensível com as dificuldades sentidas por este 

grupo social, indo ao encontro das pretensões da autarquia na prestação de apoio, dentro das suas 

competências, a pessoas em situação de vulnerabilidade. Os idosos são tradicionalmente um grupo com 

baixos rendimentos e elevadas despesas na área da saúde, com casos reais em que são obrigados a 

escolher entre o medicamento e outras despesas fixas, como a alimentação, e por isso, esta será uma ajuda 

ao seu, já apertado, orçamento mensal.» 

Este é um projeto do Município de Vendas Novas, da Junta de Freguesia de Landeira e  da Junta de 

Freguesia de Vendas Novas, com a parceria das Farmácias Nova, Santos Monteiro e Ribeiro. 
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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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