Resumo do terceiro ano de atividades do Executivo da Freguesia de
Landeira para o Mandato de 2009/2013
Caros Landeirenses,
Em seguimento do trabalho efetuado nos anos anteriores e após mais um ano de muita coragem,
dedicação e trabalho. No momento em que comemoramos o 28º Aniversário da fundação da Freguesia
de Landeira o Executivo da Junta de Freguesia de Landeira faz questão mais uma vez, dar a conhecer em
resumo as atividades em que esteve presente, participou e que realizou durante o seu terceiro Ano de
mandato, nomeadamente entre Outubro de 2011 e Outubro 2012 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.

-Reunião Junta de Freguesia de Landeira, Sporting Clube de Landeira e Associação de Jovens de
Landeira.
Assunto: Cedência das instalações da Junta de Freguesia
Após a receção do e-mail enviado pela AJL no dia 08/11/2011 a solicitar a cedência do salão da JFL para
realizar o seu jantar de Natal no dia 10/12/2011, alegando que o salão do SCL estaria cedido a uma
entidade privada, o Executivo da JFL achou por bem marcar uma reunião para o dia 09/11/2011 entre os
presidentes das entidades referidas para esclarecer a situação.
Estiveram presentes o Executivo da JFL, o Sr. Filipe Diogo presidente do SCL, o Sr. José Marciano
membro de direção do SCL e o Sr. Renato Nunes tesoureiro da AJL.
É de salientar que o Executivo da Junta não vê qualquer impedimento para a cedência do salão da
Autarquia, quer para este evento ou qualquer outro para o qual seja solicitado, mas está ciente que o salão
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do SCL deverá ser sempre a primeira opção quer pelo seu tamanho quer pelas boas condições que oferece
para este tipo de eventos. Tendo em conta a calendarização que é da responsabilidade do SCL.
Após a análise e esclarecimento de alguns mal entendidos ficou decidido que a festa de Natal da AJL
seria no salão do SCL no dia 10/12/2011.
- Tendo em conta a expansão da tecnologia digital e da Internet em particular, no sentido de tirar partido
destes meios de comunicação e informação que estão ao nosso dispor, o Executivo da Junta de Freguesia

decidiu durante o mês de Novembro de 2011,criar uma página na Internet (www.jflandeira.net).
Para tal, solicitou a colaboração ao Sr. José Martinho “Web designer do Castor” o qual se disponibilizou
para a efetivação do projeto. Esperamos que a informação disponibilizada, proporcione um melhor
conhecimento da Freguesia de Landeira. Desejamos também que a população possa utilizar este meio
para enviar as suas críticas e sugestões que julguem convenientes.
Neste sentido esperamos que a criação deste site sirva também para nos aproximar ainda mais dos nossos
fregueses.
-No dia 25 de Novembro de 2011, Considerando a necessidade de estabelecer apoio aos cidadãos
portadores de deficiência congénita, em virtude de constituírem uma parte da população mais
desprotegida e assim contribuir para a dignificação e melhoria das condições de vida dos mesmos.
O Executivo da Junta de Freguesia de Landeira concebeu e deliberou por unanimidade o Regulamento

de Apoio a Cidadãos Portadores de Deficiência Congénita.
Este Regulamento pode ser consultado na Página da Junta na Internet ou na Secretaria da Junta de
Freguesia.
- O Rancho Folclórico de Landeira realizou no dia 27 de Novembro de 2011, o seu VI Encontro de
Folclore de Inverno.
A Junta de Freguesia apoiou esta iniciativa, com a cedência de mesas, cadeiras um contentor, dois baldes
de noventa litros para o lixo e com a oferta de lembranças aos grupos participantes no Encontro de
Folclore.
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- No dia 30 de Novembro de 2011 Celebramos mais
um aniversário o “27º Aniversário da fundação
da Freguesia de Landeira”.
Como esta data tem muita importância para a
Freguesia, e com a consciência de que atravessamos
uma época difícil para todos, também sabemos que
não podemos privar a população de se divertir neste
dia. O executivo da Junta resolveu realizar uma festa
para assinalar esta data oferecendo um lanche à
população.
Esta festa teve também a participação: Do grupo de
Teatro da “Associação Jovens de Landeira”, com a peça “Histórias do Povo”, do cantor Luís Portela, uma
pequena “brincadeira” do Sr. José Martinho, a festa terminou com um Baile realizado pelo Sr. Ricardo
Jorge “Página 5”

- A Associação de Jovens de Landeira realizou no dia 10 de Dezembro de 2011 o seu 18º Aniversário e
jantar de Natal, seguido de um espetáculo intitulado “Você na Landeira” com a presença de vário jovens
da freguesia. A Junta de Freguesia associou-se ao evento disponibilizando todo o material de apoio que
lhe foi solicitado. O Sr. Presidente e o Sr. Secretário da Junta Freguesia de Landeira estiveram presentes
no evento.
- O Rancho Folclórico de Landeira realizou no dia 11 de Dezembro de 2011 o seu jantar de Natal e
matança do porco. A Junta de Freguesia associou-se ao evento disponibilizando todo o material de apoio
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que lhe foi solicitado. O Sr. Presidente e o Sr. Secretário da Junta Freguesia de Landeira estiveram
presentes no evento.
- O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas enviou um convite ao Executivo da Junta de
Freguesia de Landeira para uma reunião que se realizou no dia 15 De Dezembro de 2011, pelas 19h30, no
edifício dos Paços do Município, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 – Situação política e social, OE 2012, “livro verde” para a administração local e GOP’s 2012 da CM;
2 – Protocolo de delegação de competências 2011 e análise das perspetivas de protocolo para 2012.
O Executivo esteve presente na respetiva reunião.
- Celebrações Natalícias. No dia 16 de Dezembro de 2011, 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.
E por falarmos em Natal relembramos que esta quadra é uma data em que comemoramos o nascimento de
Jesus Cristo. Na antiguidade, o Natal era comemorado em várias datas diferentes, pois não se sabia com
exatidão a data do nascimento de Jesus. Foi somente no século IV que o 25 de Dezembro foi estabelecido
como data oficial de comemoração. As antigas comemorações de Natal costumavam durar até 12 dias,
pois este foi o tempo que levou para os três reis Magos chegarem até a cidade de Belém e entregarem os
presentes (ouro, mirra e incenso) ao menino Jesus. Atualmente, as pessoas costumam montar as árvores e
outras decorações natalícias no começo de Dezembro e desmontá-las até 12 dias após o Natal.
Do ponto de vista cronológico, o Natal é uma data de grande importância para o Ocidente, pois marca o
ano 1 da nossa História.
Em quase todos os países do mundo, as pessoas montam as árvores de Natal para decorar as casas e
outros ambientes. Em conjunto com as decorações natalícias (presépios), as árvores proporcionam um
clima especial neste período.
Acredita-se que esta tradição começou em 1530, na Alemanha, com o Padre Martinho Lutero. Certa noite,
enquanto caminhava pela floresta, Lutero ficou impressionado com a beleza dos pinheiros cobertos de
neve. As estrelas do céu ajudaram a compor a imagem que Lutero reproduziu com galhos de árvore em
sua casa. Além das estrelas, algodão e outros enfeites, ele utilizou velas acesas para mostrar aos seus
familiares a bela cena que havia presenciado na floresta.
Além disso, o (Pai Natal em Portugal) é uma figura mitológica popular em muitos países, associada com
os presentes para as crianças.
- Tendo em conta o assunto: ”Gestão Participada – Propostas e sugestões para elaboração dos
Documentos Previsionais para o Ano 2012 ”O Executivo da Junta de Freguesia de Landeira após uma
análise profunda sobre o assunto decidiu por unanimidade apresentar algumas sugestões/propostas para
que fossem incluídas nos Documentos Previsionais para o Ano 2012 do Município de Vendas Novas, a
saber:
- 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.
- Na sequência da reunião havida no passado dia 15 de Dezembro, o Sr. Presidente da Câmara Municipal
enviou o agendamento de nova reunião para dia 21 de Dezembro (4ªfeira), pelas 18h00, no edifício dos
Paços do Município, para continuação da análise do protocolo para 2012. O Executivo esteve presente na
respetiva reunião e fez algumas propostas com o intuito de se resolver este problema.
- No dia 07 de Janeiro de 2012 o Sporting Clube de Landeira festejou o seu 59º Aniversário,
homenageando alguns ilustres associados, ofereceu um lanche ajantarado aos sócios do clube terminando
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os festejos com um baile. A Junta de Freguesia não podia deixar de estar presente nesta festa e fez-se
representar pelo Sr. Presidente e Sr. Secretário, também ofereceu lembranças para assinalar o evento ao
SCL e aos associados homenageados.

- Com a finalidade de dar continuidade ao trabalho já efetuado, nomeadamente dar assistência aos
pacientes que usem próteses auditivas e fazer exames a novos pacientes. A empresa Alen Próteses
solicitou a cedência do salão da Junta de Freguesia para efetuar o rastreio Auditivo no dia 20 de Janeiro
de 2012.
O Executivo da Junta de Freguesia tendo em conta que estes rastreios são uma mais-valia para a
população da Freguesia, decidiu por unanimidade ceder o salão.
- No dia 06 de Fevereiro de 2012 realizou-se uma reunião de trabalho entre o Município de Venda Novas
e a Junta de Freguesia de Landeira a reunião de trabalho tinha como finalidade a preparação da
intervenção do Município de Vendas Novas na Freguesia
de Landeira. Estiveram presentes na reunião os Srs.
Presidentes do Município e da Junta de Freguesia, o Sr.
Vice-presidente do Município, o Sr. Secretário da Junta
de Freguesia de Landeira e o Sr. Vereador Jorge Quintas.
Entre outras ficou decidido nesta reunião que a pedido do
Sr. presidente da junta, fossem feitos Ossários no
cemitério da freguesia de Landeira. Ficou decidido ainda
que a câmara participava na referida obra com a mão-deobra e blocos pré fabricados.
Todo o material (tijolo, ferro, cimento, tinta, e pedras em
granito numeradas para o ossário) fosse de
responsabilidade da freguesia. A junta de freguesia
assumiu todos os custos com o referido material.
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- No sentido de se estudar e perspetivar a realização da já tradicional Festa Anual de Landeira
“Tasquinhas”
No dia 08 de Fevereiro de 2012 realizou-se uma reunião na Junta de Freguesia de Landeira entre o
Executivo da Junta de Freguesia e representantes de Associações / Coletividades da Freguesia,
nomeadamente:
Sporting clube de Landeira;
Rancho folclórico de Landeira;
Associação de jovens de Landeira;
Associação de caçadores e pescadores de Landeira;
Bombeiros humanitários de Vendas Novas.
-Tendo em conta, a preocupação constante deste Executivo, com os cidadãos mais desfavorecidos neste
caso em concreto, os reformados. A Junta de Freguesia de Landeira resolveu abrir inscrições no período
de 01 de Fevereiro a 15 de Fevereiro de 2012, para os reformados da Freguesia que quisessem ser
auxiliados com o preenchimento dos documentos para o IRS do Ano 2011.
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 neste processo foram auxiliados cerca de 40 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 08 de Fevereiro de 2012 a Associação de Jovens Landeira solicitou a cedência de transporte
(carrinha de 9 lugares) e motorista, para deslocar a sua classe de fitness a Vendas Novas, dia 11 de
Fevereiro, a fim de participar num espetáculo organizado pela ACMVN.
O Executivo da Junta de Freguesia após se certificar, que as pessoas a transportar eram adultas decidiu
por unanimidade deferir o pedido.
- No dia 15 de Fevereiro de 2012, Associação de Jovens Landeira solicitou a cedência de um fogareiro, a
colocação de caixotes do lixo junto ao salão do S.C.Landeira, bem como a abertura das casas de banho
públicas, para dar apoio ao Corso Carnavalesco que decorreu no dia 19 de Fevereiro pelas ruas da
Freguesia. O Executivo da Junta de Freguesia decidiu por unanimidade deferir o pedido. De salientar que
a Junta de Freguesia de Landeira ofereceu o Baile Carnavalesco com o Duo Célia e António Silva no final
do cortejo em nome de todas as coletividades e associações da Freguesia.
- No dia 08 de Março de 2012 foi celebrado mais
um Dia Internacional da Mulher, o que se
pretende com a celebração deste dia.
Pretende-se chamar a atenção para o papel e a
dignidade da mulher e levar a uma tomada de
consciência do valor da pessoa, perceber o seu
papel na sociedade, contestar e rever preconceitos
e limitações que vêm sendo impostos à 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.
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- No dia 30 de Março do corrente ano foi assinado na câmara Municipal de Vendas pelo Sr. Presidente do
Município e Pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia o Protocolo de colaboração entre o

Município de Vendas Novas e a Freguesia de Landeira.
Este Protocolo visou também o pagamento da divida do Município á nossa Freguesia em 22 meses.
- No dia 31 de Março de 2012, a ANAFRE realizou em Lisboa uma grande Manifestação Nacional
em defesa das Freguesias. A maior parte das Freguesias Portuguesas com as suas Forças Vivas,
estiveram presentes. A Junta de Freguesia de Landeira não podia deixar de participar nesta manifestação e
também marcou presença.

- No dia 07 de Abril de 2012, a Associação Grupo de Danças e Cantares Pioneiros de Vendas Novas,
comemorou seu 25º Aniversário tendo enviado um ofício à Junta de Freguesia de Landeira onde constava
um convite para assistir à Festa de Aniversário.
A mesma instituição também através de ofício solicitou à Junta de Freguesia um pedido de três
lembranças para ofertarem os grupos participantes na iniciativa.
O Executivo da Junta de Freguesia por unanimidade deliberou oferecer as respetivas lembranças, e o Sr.
Presidente da Junta esteve presente na festa de Aniversário.
- O Executivo da Junta de Freguesia de Landeira com alguns cidadãos da nossa Freguesia estiveram
presentes num Cordão Humano na Praça do Geraldo em Évora no dia 14 de Abril de 2012, este Cordão
Humano foi organizado pela Mups – Movimento de Utentes de Saúde Pública.
Este acontecimento tinha como objetivos:
- Defender o Serviço da Urgência Polivalente no Hospital Distrital de Évora;
- A defesa contra os aumentos das taxas moderadoras, corte das credenciais de transporte, falta de
médicos, enfermeiros, aumento no preço dos medicamentos, no tempo de espera para cirurgias e
consultas de especialidade.
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- No dia 20 de Abril de 2012, num ambiente de grande alegria e confraternização realizou-se o “7º
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.

- Comemoração do 38º Aniversário do 25 Abril, mais um Aniversário deste dia tão importante para
todos os Portugueses.
A Junta de Freguesia de Landeira comemorou esta data com uma “Caminhada da Liberdade” que se
realizou no dia 22 de Abril de 2012 e ofereceu a todos os participantes uma t-shirt alusiva ao evento.
No dia 25 de Abril a Junta organizou o já tradicional jogo da malha, e também algumas atividades para os
jovens, que contaram com o apoio do Campo de Férias do Castor.
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- Na primeira semana de Maio a nossa Freguesia recebeu a Visita Pastoral do Sr. Arcebispo de

Évora D. José Alves e Veneração de Nossa Senhora Peregrina.
Esta visita começou dia 03 de Maio com a chegada da Imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima á
Landeira, e a procissão de velas até há Igreja.
Dia 04 procedeu-se à receção do Sr. Arcebispo na Junta de Freguesia de Landeira, seguida de uma visita
às instituições da Freguesia, terminando com um almoço no Centro de Dia da Associação de
Solidariedade Social “ Os Amigos de Landeira” para o Sr. Arcebispo e entidades convidadas.
No dia 04 houve também a Procissão de velas com a Imagem de Nossa Senhora em Landeira e Nicolaus.
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No dia 05 fez-se a despedida à Nossa Senhora Peregrina com a passagem por Nicolaus e entrega nas
Piçarras.
A visita terminou no dia 06 com uma pequena atuação do Rancho Folclórico de Landeira a dar as boas
vindas, seguida da Celebração Eucarística presidida pelo Sr. Arcebispo D. José Alves, terminando com
um almoço convívio entre os paroquianos.
De salientar que a Junta de Freguesia de Landeira prestou todo o apoio necessário à organização do
Evento.
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- No seguimento de várias reuniões entre o Sr. Presidente da Junta e a Sr.ª Sandra Sousa Professora da
Escola Básica de Vendas Novas, nº1, celebrou-se no dia 18 de Maio de 2012 um Protocolo de Estágio
entre as duas entidades, e que teve como objetivo estabelecer, entre as duas entidades, as atividades a
desenvolver pelo formando durante a formação prática em contexto real de trabalho. A formação prática,
estruturada num plano individual de formação ou roteiro de atividades a desenvolver em contexto de
trabalho, assume a forma de estágio e visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas,
relacionais, organizacionais e de gestão de carreira relevantes para a qualificação profissional a adquirir,
para a inserção no mundo de trabalho e para a formação ao longo da vida.
Neste sentido a Junta de Freguesia de Landeira auxiliou dois Alunos: Nuno Alexandre Patronilho Alves e
Vítor Hugo Gabriel Cardante, tendo permitido que estes efetuassem o seu estágio nas instalações da
Junta, e colocando ao seu dispor todos os meios humanos, técnicos e de ambiente de trabalho necessários
para a realização do referido estágio.
- No dia 25 de Maio de 2011, Considerando a necessidade de estabelecer apoio aos cidadãos acamados
definitivamente, em virtude de constituírem uma parte da população mais desprotegida e assim contribuir
para a dignificação e melhoria das condições de vida dos mesmos.
O Executivo da Junta de Freguesia de Landeira concebeu e deliberou por unanimidade o Regulamento

de Apoio a Cidadãos Acamados a Título Definitivo.
Este Regulamento pode ser consultado na Página da Junta na Internet ou na Secretaria da Junta de
Freguesia.
- No dia 27 de Maio inserido nas comemorações do 34º Aniversário do Rancho Folclórico de Landeira,
foi realizado o seu 7º Passeio de Cicloturismo. A Junta de freguesia de Landeira recebeu um convite
para estar presente no evento e também um pedido de apoio nomeadamente a oferta de fruta para a
alimentação dos participantes no Passeio, um contentor e dois baldes para o lixo e também 2 fogareiros, O
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Executivo da Junta por unanimidade deliberou deferir o pedido, o Sr. Secretário participou no passeio e
esteve em representação da Junta de Freguesia de Landeira.

- No dia 01 de Junho realizou-se mais um Dia Mundial da Criança. A Junta de Freguesia para
comemorar este acontecimento ofereceu lembranças alusivas ao dia às crianças da Freguesia.
Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Dia Mundial da Criança não é só uma festa onde as
crianças ganham presentes.
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É um dia em que se pensa nas centenas de crianças que continuam a sofrer de maus tratos, doenças, fome
e discriminações.
Sabia que o primeiro Dia Mundial da Criança foi em 1950?
Tudo começou logo depois da 2ª Guerra Mundial, em 1945.
Muitos países da Europa, do Médio Oriente e a China entraram em crise, ou seja, não tinham boas
condições de vida.
As crianças desses países viviam muito mal porque não havia comida e os pais estavam mais preocupados
em voltar à sua vida normal do que com a educação dos filhos. Alguns nem pais tinham!
Como não tinham dinheiro, muitos pais tiravam os filhos da escola e punham-nos a trabalhar, às vezes
durante muitas horas e a fazer coisas muito duras.

Sabia que mais de metade das crianças da Europa não sabia ler nem escrever?
E também viviam em péssimas condições para a sua saúde.
Em 1946, um grupo de países da ONU (Organização das Nações Unidas) começou a tentar resolver o
problema.
Mesmo assim, era difícil trabalhar para as crianças, uma vez que nem todos os países do mundo estavam
interessados nos direitos da criança.
Foi então que, em 1950, a Federação Democrática Internacional das Mulheres propôs às Nações Unidas
que se criasse um dia dedicado às crianças de todo o mundo.
Este dia foi comemorado pela primeira vez logo a 1 de Junho desse ano!
Com a criação deste dia, os estados-membros das Nações Unidas, reconheceram às crianças,
independentemente da raça, cor, sexo, religião e origem nacional ou social o direito a:
- Afeto, amor e compreensão;
- Alimentação adequada;
- Cuidados médicos;
- Educação gratuita;
- Proteção contra todas as formas de exploração;
- Crescer num clima de Paz e Fraternidade universais.
Sabia que em só nove anos depois, em 1959 é que estes direitos das crianças passaram para o papel?
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A 20 de Novembro desse ano, várias dezenas de países que fazem parte da ONU aprovaram a

"Declaração dos Direitos da Criança".
Trata-se de uma lista de 10 princípios que, se forem cumpridos em todo o lado, podem fazer com que
todas crianças do mundo tenham uma vida digna e feliz.
Claro que o Dia Mundial da Criança foi muito importante para os direitos das crianças, mas mesmo assim
nem sempre são cumpridos.
Então, quando a "Declaração" fez 30 anos, em 1989, a ONU também aprovou a "Convenção sobre os
Direitos da Criança", que é um documento muito completo (e comprido) com um conjunto de leis para
proteção dos mais pequenos (tem 54 artigos!). Pode consulta-lo neste sítio http://www.unicef.pt/ .
Esta declaração é tão importante que em 1990 se tornou lei internacional!
- No dia 4 de Junho de
2012 o projeto Raízes
d` Água da AJPRA –
Associação para o
Desenvolvimento
Comunitário, Cultural
e Educativo, esteve na
nossa Freguesia onde
contou
com
a
participação de 54
crianças da pré-escola
e escola.
O objetivo foi: a
apresentação
da
história
do
livro
“Água
Quatro
Contos”, através de
uma manta contadora
de histórias, os temas
que se abordam neste livro são: a água, como poupar, não contaminar, o meio ambiente e a reciclagem.
Houve ainda um conjunto de atividades/experiências relacionadas com o livro.
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- O Rancho Folclórico das Piçarras realizou o seu 4º Festival de Folclore Alentejano no dia 9 de Junho de
2012, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Landeira esteve presente no Festival, ofertando
lembranças da Nossa Freguesia aos Ranchos participantes no evento.
- No dia 11 de Junho de 2012, houve uma reunião nas instalações da Junta de Freguesia de Landeira entre
o Presidente da Junta Sr. Vítor Serrano, o Secretário da Junta Sr. Rafael Serafim e o Administrador
Executivo das Águas Públicas do Alentejo o Sr. João Silva Costa, estiveram também presentes os
Engenheiros Sr. Tiago Serrão e Sr.ª. Célia Figueirinha.
O objetivo desta reunião foi a localização da ETAR de Landeira, onde foram apresentadas algumas
localizações para a respetiva ETAR, o assunto vai ser analisado por ambas as partes tendo em conta que
esta obra é uma mais-valia para a Freguesia de Landeira.
Foi também estudado a construção de um novo Depósito de Água, para dar apoio ao já existente.
- No dia 16 de Junho de 2012, a
Associação de Jovens de Landeira
realizou uma Festa da Juventude,
esta festa contou com um pequeno
Sarau
que
se
realizou
no
Polidesportivo
descoberto
da

“ A
tua cara é bué da estranha” do
Landeira e com o espetáculo

grupo de teatro da AJL, este
espetáculo realizou-se no Salão do
Sporting Clube de Landeira. A Junta
de Freguesia disponibilizou todo o
apoio solicitado pela organização da
referida Festa. Estiveram também
presentes no evento o Sr. Presidente
e o Sr. Secretário da Junta de Freguesia de Landeira.
- Realizou-se no dia 23 de Junho de 2012, as Festividades do S. João.
A Festa de São João, relembra São João ou João Batista, o homem que nasceu em 24 de junho e, através
de suas atitudes na vida, trouxe a mensagem de que "devemos mudar nossos rumos para encontrar a luz",
sugerindo que o caminho para isso é a meditação, a interiorização, a reflexão, pois São João nos ensina
que todas as respostas estão e serão encontradas dentro de nós. Essa mensagem nos leva ao conteúdo da
festa que é a Sabedoria, a capacidade de aprender algo a partir de nós mesmos. Devemos trabalhar em nós
a coragem para um julgamento interior consciente; visando nosso amadurecimento como pessoa.
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Num momento de convivência entre a 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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- No dia 11 de Julho de 2012, realizou-se uma reunião entre o Sr. Presidente da Junta Vítor Dias Serrano
e a responsável pela DESFRUTEMCASA a Dr.ª Isabel Nunes.
DESFRUTEMCASA é uma Entidade de Apoio Domiciliário 24h, com sede em Vendas Novas.
Esta reunião teve como objetivo a apresentação do projeto “Apoio em Movimento”, esta iniciativa
prende-se com a realização de workshops, rastreios, classe mobilidade, divulgação de produtos
inovadores, entre outras ações, junto dos utentes, de forma a combater não só a solidão dos idosos através
do convívio mas também promover a saúde, através de ações de formação sobre os mais diversificados
temas.

- Festas Anuais de Landeira 2012.
O Executivo da Junta de Freguesia de Landeira
apoiou e participou na realização de mais uma
festa anual da nossa Freguesia que ocorreu nos
dias 13,14 e 15 de Julho.
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;
- Associação de Caçadores e Pescadores de
Landeira;
- Rancho Folclórico de Landeira;
- Jael Bar/Café Sertã;
- O Bjarda's;
- Talho “ Henrique da Silva”;
- Mini Mercado “ A Frescura”
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- No dia 25 de Julho de 2012, realizou-se uma reunião entre o Executivo da Junta de Freguesia e a
responsável pela DESFRUTEMCASA a Dr.ª Isabel Nunes, no seguimento da reunião tida anteriormente
com o Sr. Presidente da Junta.
Esta reunião teve como objetivo o estudo e a calendarização para por em prática o projeto “Apoio em
Movimento”, na Freguesia de Landeira.
- No dia 28 de Julho de 2012, o Rancho Folclórico de Landeira realizou o seu 31º Encontro Nacional de
Folclore, inserido nas comemorações do seu 34º Aniversário. 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 a realização da Sessão Solene e a entrega das respectivas lembranças onde o Sr.
Presidente e o Sr. Secretário da Junta de Freguesia estiveram presentes.

-Mais uma vez, com a preocupação do bem-estar da população e com a finalidade de dar continuidade ao
trabalho já efetuado, nomeadamente dar assistência aos pacientes que usem próteses auditivas e fazer
exames a novos pacientes. A empresa Alen Próteses solicitou a cedência do salão da Junta de Freguesia
para efetuar o rastreio Auditivo no dia 08 de Agosto de 2012.
O Executivo da Junta de Freguesia tendo em conta que estes rastreios são uma mais-valia para a
população da Freguesia, decidiu por unanimidade ceder o salão e a corrente elétrica necessária para os
respetivos exames.
- No dia 31 de Agosto realizou-se uma reunião na sala da juventude entre a Junta de Freguesia de
Landeira, a Associação de Jovens de Landeira, e o Sporting Clube de Landeira. O objetivo desta reunião
foi a preparação de uma festa a realizar no dia 15 de Setembro de 2012 para a angariação de fundos com
vista a aquisição de imagens Natalícias para a elaboração de um presépio, na nossa Freguesia.
O Sr. Presidente e o Sr. Secretário da Junta de Freguesia estiveram presentes na reunião e colocaram-se à
disposição da Associação de Jovens para dar todo o apoio necessário à realização da festa.
- No dia 04 de Setembro de 2012, foi apresentado no salão da Junta de Freguesia de Landeira o projeto
“Apoio em Movimento”, sobre o qual o Executivo da Junta pensa que será uma mais-valia para os
Seniores da nossa Freguesia.
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- No dia 7 de Setembro o Sr. Comendador Rui Nabeiro, visitou a Santa Casa da Misericórdia, a fim de
conhecer mais em detalhe a instituição e suas valências e observar a instalação de alguns melhoramentos
por ele oferecidos. A Mesa Administrativa da Santa Casa enviou um convite à Junta de Freguesia de
Landeira a fim de se fazer representar na recessão ao Sr. Comendador.
O Sr. Presidente Vítor Dias Serrano esteve em representação da Freguesia.
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- O Município de Vendas Novas enviou um ofício à Junta de Freguesia de Landeira com um convite para
o hastear da bandeira seguida da Sessão Solene Comemorativa do 50º Aniversário da Elevação de
Vendas Novas a Concelho que se realizou no dia 7 de Setembro de 2012.
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia esteve presente no evento.

- No dia 14 de Setembro de 2012, realizou-se mais um “Passeio dos Reformados”, esta iniciativa
contou com os apoios da Junta de Freguesia de Landeira, do Município de Vendas Novas, da Junta de
Freguesia de Vendas Novas e do Centro de convívio dos reformados, pensionistas e idosos de Vendas
Novas, o principal objetivo da iniciativa foi promover o convívio da população e divulgar as belas
paisagens e regiões do nosso país e respetiva cultura. Este Ano os reformados tiveram a oportunidade de
visitar Sines e Porto Covo, terras de muita beleza e situadas a Sul na costa Alentejana.
Este ano houve uma alteração e por isso para além do passeio as Entidades organizadoras ofereceram
também o almoço a
todos os inscritos. O
almoço teve lugar em
Santiago do Cacém e
substitui-o o que
tradicionalmente se
realiza em Outubro,
juntando todos os
reformados em mais
uma iniciativa em
benefício
das
gerações mais vividas
do nosso concelho
que
puderam
desfrutar de mais um
grande
dia
de
convívio e amizade
entre todos.
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Landeira participou ativamente nesta iniciativa e esteve
presente no passeio.

Executivo 2009/2013

Página 21

- No dia 15 de Setembro de 2012 realizou-se a Festa “ Despedida de Verão” uma iniciativa e
organização da Associação de Jovens da Landeira. A Junta de Freguesia de Landeira apoiou a iniciativa e
auxiliou a organização na medida das suas possibilidades como tinha ficado falado na reunião realizada
no dia 31 de Agosto do corrente Ano.
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- Os diretores do colégio “Laura Vicunha” e da Obra Salesiana “S. Domingos Sávio” Irmã Margarida
Coelho e Padre Luís Peralta enviaram um convite à Junta de Freguesia de Landeira para a cerimónia de
receção solene das Relíquias de S. João Bosco que se realizou no dia 16 de Setembro de 2012 na Igreja
Paroquial de Santo António de Vendas Novas.
O Sr. Vítor Dias Serrano Presidente da Junta de Freguesia de Landeira esteve presente na cerimónia em
representação da Freguesia.
- No dia 04 de Outubro de 2012, ocorreu uma reunião na Junta de Freguesia de Landeira entre o Sr.
Presidente, Vítor Dias Serrano e uma responsável pela empresa de comunicações “OPTIMUS”. O
objetivo desta reunião foi renegociar o anterior tarifário para outro mais económico e também equipar o
salão da Junta de Freguesia com Internet grátis sem fios para dar a oportunidade a toda a população que
quiser usufruir deste espaço para ter acesso à Internet.
Este equipamento estará ao dispor da população no horário de expediente da Junta de Freguesia.
- No dia 06 de Outubro de 2012, a Associação Grupo de Danças e Cantares Pioneiros de Vendas
Novas realizou o seu 19º 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.
- Inserido na “ Semana do Idoso” e a pensar nas pessoas da nossa terra, a Junta de Freguesia de
Landeira em parceria com o CLAS (Rede Social), organizou algumas iniciativas/actividades.
No dia 08 de Outubro de 2012, tivemos no salão da Junta uma sessão de sensibilização sobre segurança,
organizada pela G.N.R.
No dia 11 de Outubro de 2012, também no salão da Junta tivemos uma sessão de Cinema Clássico
Português.
- No dia 19 de Outubro realizou-se no salão da Junta de Freguesia 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, tendo como objectivos principais apresentar o balanço da atividade municipal e
recolher contributos para a preparação dos documentos previsionais de 2013.
- No dia 20 de Outubro de 2012, O Rancho Folclórico das Piçarras realizou o seu 22º Encontro
Nacional de Folclore e comemorou o seu 24º Aniversário. A Junta de Freguesia de Landeira apoiou o
evento com a oferta de 4 lembranças para os Ranchos Folclóricos presentes o Sr. Presidente e o Sr.
Secretário da Junta de Freguesia de Landeira fizeram questão em estar presentes.
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Para o próximo Ano
Como já dissemos algumas vezes não vamos prometer nada, porque com estes 3 anos de mandato já
aprendemos e já temos a experiencia, que o nosso dever é trabalhar para a nossa Freguesia e não
fazer promessas.
Mas continuamos a ter como preocupação e objetivo:
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;
Atuar 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,
Rafael Brito Serafim
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A Tesoureira da Junta de Freguesia,
Sandra Maria Patuleia Grilo
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