Resumo do quarto ano de atividades do Executivo da Freguesia de
Landeira para o Mandato de 2009/2013
Caros Landeirenses,
A exemplo dos anos anteriores em seguimento do trabalho efetuado e, depois de um mandato em que
superámos as metas definidas com muita coragem, dedicação e trabalho, fomos reeleitos para prosseguir
o caminho que traçámos na busca permanente de respostas aos anseios da população, aos seus problemas
e dificuldades, bem sabemos que algumas coisas ficaram por realizar mas o objetivo mais importante foi
atingido ou seja o bem-estar da Nossa gente. Pretendemos, até 2017, cumprir novos objetivos e novos
desafios, melhorar e consolidar 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 29º
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
quarto ano de mandato, nomeadamente entre Outubro de 2012 e Outubro 2013 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.

-No dia 21 de Novembro de 2012, realizou-se na sala do pavilhão gimnodesportivo Municipal uma
reunião promovida pela Câmara Municipal com coletividades e associações, no âmbito dos Documentos
Previsionais de 2013, a Junta de Freguesia de Landeira fez-se representar pelo Sr. Presidente, Vítor Dias
Serrano e pelo Sr. Secretário, Rafael Brito Serafim.
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- No dia 30 de Novembro de 2012 Celebramos mais um aniversário.

“28º Aniversário da fundação da Freguesia de Landeira”.
Tratando-se de uma data com muita importância para a Freguesia, e também conscientes de que
atravessamos uma época difícil para todos, mas com algum esforço e trabalho este foi mais um ano em
que não privamos a População de se divertir neste dia. O executivo da Junta resolveu realizar uma festa
para assinalar esta data oferecendo um lanche ajantarado à população, seguido de um belo espetáculo
musical proporcionado pelo artista Tony Santos e finalizando com um grandioso Baile realizado pelos
“Página 5”.
Estamos certos que esta festa foi do agrado de todos aqueles que nela participaram.
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- No dia 01 de Dezembro de 2012 realizou-se uma Exposição de Pintura de Maria Luísa Ricardo "
Viajar: pintar através de emoções" no salão da Junta de Freguesia de Landeira. Uma organização
conjunta entre a Junta Freguesia, a Bússola e a Pintora Maria Luísa Ricardo.
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- No dia 02 Dezembro de 2012, realizou-se uma caminhada em homenagem à Nossa Senhora da Nazaré,
o percurso foi: Vendas Novas - Landeira.
Esta caminha foi organizada pela Bússola “ Associação de Desenvolvimento Local de Vendas Novas”, e
teve o apoio da Junta Freguesia de Landeira.

- No dia 14 Dezembro de 2012, realizou-se no salão do S.C.L. o encerramento do projeto “ Apoio em
Mobilidade 2012” esta atividade é desenvolvida pela empresa DESFRUTEMCA com o apoio da Junta
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de Freguesia de Landeira, e neste dia contou com a presença de seniores de outras Freguesias: Cabrela,
Lavre e Pegões que se divertiram e desfrutaram de um ambiente de grande cumplicidade e amizade. O Sr.
Presidente Vítor Dias Serrano fez questão de estar presente neste convívio, e de receber os convidados
das outras Freguesias.

- Celebrações Natalícias. No dia 14 de Dezembro de 2012, como já se tornou um hábito nesta quadra
festiva e este Ano não foi excepção, o Executivo da Junta de Freguesia resolveu oferecer algumas
lembranças às crianças da Freguesia, num ambiente de muita alegria e diversão.
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A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio dos nossos corações e aquece com ternura
os corações daqueles que nos acompanham na nossa caminhada pela vida.
Melhor do que todos os presentes por debaixo da árvore de Natal é a presença de uma família feliz.
Que o Natal de vocês seja a esperança do ano que está por vir, com todas as realizações possíveis e
imaginárias.
Que o amor cresça em nossos corações e que a paz reine em todos os lares.
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- No dia 21 Dezembro de 2012, realizou-se no salão do S.C.L. um lanche convívio de final de ano da
Classe de Ginástica Sénior da Junta de Freguesia de Landeira. Houve muita animação e
divertimento entre os participantes, o Sr. Presidente Vítor Dias Serrano e a Professora Raquel.

- No dia 12 de Janeiro de 2013 o Sporting Clube de Landeira festejou o seu 60º Aniversário,
esta festa começou com
um jogo de futebol para
sócios e simpatizantes do
clube de seguida foram
homenageados
alguns
ilustres
associados,
houve também a oferta
de um lanche ajantarado
aos sócios do clube
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 lembranças para assinalar o evento ao SCL e aos associados homenageados.
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- Cemitério obras de manutenção e reparação.
Durante o mês de Janeiro de 2013, tendo em conta as reclamações feitas pela população em relação ao
Cemitério da Freguesia, nomeadamente à falta de segurança que existia no interior do mesmo devido ao
abatimento do chão junto de algumas campas e ao surgimento de alguns buracos no pavimento. Resolveu
o Executivo da Junta de Freguesia proceder a obras de manutenção e reparação no interior de todo o
Cemitério para tal contratou os serviços da Empresa Magénis.
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Os trabalhos executados foram:
1. Lavagem de todo o pavimento cimentado;
2. Picagem de zonas danificadas no pavimento junto às campas e regularização (betumilha);
3. Esfregaço com cimento e areia em zonas do pavimento mais estalado (rachas maiores);
4. Aplicação de betumilha no talhão n.º 11;
5. Esfregaço com tinta nas ruas principais;
6. Aplicação de duas demãos de tinta em toda a zona de pavimento cimentado.
7. Manutenção e pintura dos portões existentes no cemitério, colocação das chapas numéricas nas
campas, pinturas dos Pavês.
O Executivo da Junta de Freguesia agradece a toda a população a compreensão demonstrada durante a
realização dos respetivos trabalhos.

- No dia 23 de Janeiro, realizou-se no salão do Sporting Clube de Landeira uma reunião a pedido da
Direção deste Clube, no sentido de debater as possibilidades de realização da já tradicional Festa Anual
de Landeira 2013“Tasquinhas”.
Estiveram em representação da Junta de Freguesia o Sr. Presidente e o Sr. Secretário.
- No dia 10 de Fevereiro de 2013, a Associação de Jovens Landeira juntamente com a Junta de Freguesia
de Landeira, a Associação de Caçadores de Landeira, o Rancho Folclórico de Landeira e o Sporting
Clube de Landeira organizaram um Cortejo de Carnaval que decorreu pelas ruas da Freguesia em
ambiente de festa e grande alegria. De salientar que este Ano foi o Sporting Clube de Landeira a oferecer
o Baile Carnavalesco com o artista Rikardu que se realizou no final do cortejo no salão do próprio clube.
Em relação ao Carnaval deixamos aqui uma breve síntese sobre aquilo que o mesmo representa.

As diferentes formas de celebração do Carnaval e a sua história em Portugal
Carnaval em Portugal: celebração da vida e da morte
As tradições carnavalescas específicas de Portugal são um misto de paganismo e de religiosidade; assim,
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a par da preparação para a Quaresma, o Carnaval em Portugal bebeu de muitos ritos pagãos ligados a
celebrações da natureza, sobretudo de recomeço da vida purificada na Primavera, com a morte das
culturas antigas e o germinar das novas. Por isso, enraizado no folclore português está o Enterro de uma
personagem, de um animal ou de uma coisa comum (o mais constante é o Enterro do Bacalhau), para
depois se celebrar a vida, com danças, cortejos, muita cor, luz e música. Assim se vislumbram os motivos
da morte que se projetam da festa da vida que é o Carnaval. Em muito locais, associado ao Enterro do
Bacalhau, surge um Julgamento, que funciona como sátira à imposição eclesiástica de abstinência e jejum
durante a Quaresma. Contudo, a origem destas celebrações perdeu-se no tempo.

Brasil
Os festejos carnavalescos, com o nome de Entrudo, foram levados para o Brasil pelos Portugueses.
Durante estes festejos eram levadas a cabo brincadeiras violentas, com os joviais a lançarem farinha,
tintas e água suja uns aos outros. Estas práticas foram proibidas por lei e, por isso, passaram a ser
utilizadas serpentinas de papel e confettis coloridos. Aos poucos, o Entrudo português foi sendo adaptado,
ao assimilar as tradições africanas. A tradição dos desfiles tem origem nas reuniões de escravos, que
organizavam cortejos com bandeiras e improvisavam cantigas ao ritmo de marcha. Aos escravos devemse os ritmos e instrumentos de percussão usados no Carnaval Brasileiro. No século XIX, os operários
urbanos começaram a juntar-se em grémios (associações profissionais), que continuaram e
desenvolveram a tradição dos desfiles. Ao mesmo tempo que se desenvolviam as futuras escolas de
samba, institucionalizadas no Rio em 1935, as classes altas importavam da Europa os sofisticados Bailes
de Máscaras e as Alegorias. Em 1870 foi criado o Maxixe, um tipo de música específico para o Carnaval.
Hoje em dia, o Carnaval é um dos expoentes máximos do Brasil, atraindo anualmente turistas de todo o
mundo.

Os espaços Carnavalescos
O Carnaval tem dois espaços típicos onde é celebrado: nas ruas e nos salões. Os Carnavais de rua, com
desfiles, de que são exemplo os Carnavais do Brasil, Caraíbas e Alemanha, têm uma origem grecoromana e africana popular muito marcada. Já os Carnavais de salão, com os bailes de máscaras, têm uma
origem mais erudita, como é o caso do de Veneza. Em Portugal encontramos os dois tipos de espaços,
com clara predominância das ruas.
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- Após vários contactos quer pessoais quer por ofícios entre a Junta de Freguesia de Landeira, o
Município de Vendas Novas, a G.N.R. de Vendas Novas e a Casa Castro, em relação ao perigo eminente
de queda de uma árvore (Choupo-Comum) de grande porte na estrada Municipal nº 519 à saída de
Landeira, junto à ponte que passa sobre a ribeira da Califórnia, e se tal acontecesse podia causar graves
danos não só materiais, mas também humanos, uma vez que na ponte existente transita diariamente cerca
de 90% da população de Landeira quer a pé quer em transportes particulares e também em transportes
públicos.
Congratula-se esta Junta de Freguesia, agradece a todos os intervenientes no processo e com a sua ajuda
este assunto ficou resolvido no dia 15 de Fevereiro de 2013, com o abate da respetiva árvore, evitando
assim danos futuros, materiais e ou humanos.
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-O Município de Venda Novas, propôs uma reunião de trabalho com o Executivo da Junta de Freguesia
que se realizou no dia 18 de Fevereiro, tendo como objetivos centrais, analisar a revisão do protocolo de
colaboração existente, bem como apresentar as obras e actividades previstas realizar na Freguesia em
2013, nomeadamente a ETAR, um novo reservatório de água em Nicolaus e a obra no espaço envolvente
ao Cemitério.
Também solicitou a cedência do salão da Junta de Freguesia para realizar uma reunião com a Assembleia
de Freguesia e outra com a População.
O Sr. Presidente e o Sr. Secretário da Junta de Freguesia estiveram presentes nas três reuniões.

-Tendo em conta, 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 efetuado anteriormente e abriu inscrições no período de 01 de Fevereiro a 15 de Fevereiro de
2013, para os reformados da Freguesia que quisessem ser auxiliados com o preenchimento dos
documentos para o IRS do Ano 2012.
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 90 reformados, ou seja houve um aumento
significativo em relação ao Ano anterior, este aumento também foi devido ao valor a partir do qual os
reformados tiveram de entregar a declaração de IRS que foi de 4.104,00 euros (12*475) *72% conforme
artigo 57º nº 1 CIRS.
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.
- Tendo em vista a ocupação de tempos livres da população da Freguesia.
O Executivo da Junta de Freguesia fez uma reunião no dia 04 de Março de 2013, com a Sr.ª Professora
Alice Candeias, no intuito de colocar em prática um projeto de O.T.L. Este projeto tem como objetivo a
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realização de enfeites com material reciclável (Reciclar com Arte) para decorar alguns espaços da
Freguesia durante o São João, nomeadamente o espaço onde se realiza o Baile e a sardinhada de S. João.
Neste sentido a Junta de Freguesia fez uma parceria com a Sr.ª Professora Alice Candeias para a
realização deste projeto que teve a duração de 15 semanas com 6 horas semanais divididas por dois dias
2ªfeira e 4ª feira à tarde. Esta iniciativa contou com a presença e colaboração de muitas pessoas da Nossa
Freguesia.
Esperamos que este projeto tenha sido útil e tenha ajudado a colmatar algum tempo que as pessoas
tivessem livre e quisessem disponibilizar para a realização do mesmo.
- No dia 08 de Março de 2013 foi celebrado mais um Dia Internacional da Mulher.
A data foi celebrada pela primeira vez a 19 de Março de 1911 na Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça.
Desde esse ano, o dia tem vindo a ser comemorado em vários países, de forma a reconhecer a importância
e contributo da mulher na sociedade.
Outro dos objetivos do Dia Internacional da Mulher é recordar as conquistas das mulheres e a luta contra
o preconceito, seja racial, sexual, político, cultural, linguístico ou económico.
Em 1975, as Nações Unidas promoveram o Ano Internacional da Mulher e em 1977 proclamaram o dia 8
de Março como o Dia Internacional da Mulher.
No Dia Internacional da Mulher é comum serem enviadas às mulheres mensagens de apreço e
homenagem, e fazerem-se pequenas surpresas, como o envio de flores e bombons.
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 06 de Abril de 2013, a Associação Grupo de Danças e Cantares Pioneiros de Vendas Novas,
comemorou seu 26º Aniversário neste sentido enviou um ofício à Junta de Freguesia de Landeira onde
constava um convite de presença para o jantar, para assistir à Festa de Aniversário e a solicitação de 4
lembranças para ofertarem os grupos participantes no espetáculo.
O Executivo da Junta de Freguesia por unanimidade deliberou oferecer as respetivas lembranças, o Sr.
Presidente e o Sr. Secretário da Junta estiveram presentes na Festa de Aniversário.
- No dia 20 de Abril de 2013, num ambiente de grande alegria e confraternização realizou-se o “8º
Aniversário da Classe de Ginástica Sénior da Junta de Freguesia de Landeira”. A Junta de
Freguesia associou-se ao evento, oferecendo um jantar aos participantes.

Executivo 2013/2017

Página 14

-

No dia 25 de Abril de 2013,

comemorou-se o 39º Aniversário do 25
Abril.
O 25 de Abril de 1974 ficará, para sempre, na
história como o dia em que Portugal deu os
seus primeiros passos em direção à
democracia. Portugal passou por um período
agitado que durou cerca de 2 anos,
vulgarmente referido como PREC (Processo
Revolucionário Em Curso), marcado pela luta
entre a esquerda e a direita. As grandes
empresas foram nacionalizadas. No dia 25 de
Abril de 1975 realizaram-se as primeiras
eleições
livres,
para
a
Assembleia
Constituinte, nas quais o PS saiu vencedor. Na
sequência dos trabalhos desta Assembleia foi
elaborada uma nova Constituição, de forte
tendência Socialista, e estabelecida uma
democracia parlamentar de tipo Ocidental. A
Constituição foi aprovada em 1976 pela
maioria dos deputados da Assembleia.
A Junta de Freguesia de Landeira comemorou
esta data e pela primeira vez com um
programa feito e festejado no próprio dia da
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Liberdade.
- Começou cerca das 09:00h com a Caminhada da Liberdade;
- Às 10:00h deu-se início à prática de ténis que decorreu durante todo o dia no polidesportivo de
Landeira, com o apoio dos Campos de Férias do Castor;
- Às 10:30h começou uma demonstração de Esgrima com a participação do público no Salão do Sporting
Clube de Landeira, com o apoio da Bússola;
- Cerca das 11:00h efetuou-se a passagem pela nossa Freguesia da XIII Romaria a Cavalo Moita – Viana
do Alentejo;
- Às 14:00h começou o torneio da Sueca;
- Às 14:30h deu-se início ao Peddy-Papper (conhecer Landeira), com o apoio dos Campos de Férias do
Castor;
As comemorações terminaram com um lanche oferecido pela Junta de Freguesia de Landeira a toda a
População.
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-No dia 27 de Abril de 2013, a
convite do Sr. Presidente do
Município
de
Viana
do
Alentejo, o Sr. Presidente e o Sr.
Secretário da Junta de Freguesia
de Landeira estiveram em
representação da mesma, no
jantar comemorativo da XIII

Romaria a Cavalo Moita –
Viana do Alentejo.
O jantar realizou-se na Tenda
Tradições, junto ao Santuário de
Nª. Srª. D´Aires.
No final do jantar a organização
do Evento ofereceu uma
lembrança à Junta de Freguesia
de Landeira alusiva à Romaria e
enalteceu o trabalho efetuado na
Ribeira de Landeira o qual
permitiu a passagem de todos os
Romeiros para a outra margem
para poderem assim prosseguir a
sua viajem com destino a Viana
do Alentejo.

- Nos dias 17, 18 e 19 de Maio de 2013 Realizou-se em Vendas Novas o 6º Festival de gastronomia,
artesanato e produtos locais, 5º Festival da bifana e 2ª Feira de atividades económicas.
A Junta de Freguesia participou no evento com um Stand representativo da Freguesia. O Sr. Presidente e
o Sr. Secretário da Junta de Freguesia de Landeira estiveram presentes na cerimónia de abertura do
certame.
- No dia 26 de Maio o Rancho
Folclórico de Landeira realizou o seu

VIII Passeio de Cicloturismo
inserido nas comemorações do seu
35º Aniversário.
O passeio teve um percurso com
cerca de 70 km com a partida e
chegada junto da Sede do respetivo
Rancho e contou com um elevado
número de participantes.
A Junta de Freguesia deu todo o
apoio solicitado pela instituição.
O Sr. Presidente e o Sr. Secretário da
Junta de Freguesia de Landeira
estiveram
presentes
nas
comemorações.
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- No dia 01 de Junho de 2013, realizou-se mais uma Procissão de velas em honra da Nossa
Senhora da Nazaré 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.
O Executivo da Junta de Freguesia esteve presente na Procissão.
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- No dia 02 de Junho de 2013, Para celebrar o Dia Mundial da Criança e em homenagem às crianças
de todo o mundo, a Junta de Freguesia de Landeira decidiu festejar o dia, com algumas atividades para
todas as crianças. Estas atividades contaram com um encontro de futebol Feminino e Masculino,
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insufláveis e carrinhos a pedais. Esperamos que este dia tenha sido especial para os nossos Amigos mais
pequeninos.

- No dia 15 de Junho de 2013, O Rancho Folclórico das Piçarras enviou um convite para o jantar de
convívio, inserido no 5º Festival de Folclore Alentejano, enviou também um pedido de lembranças para
ofertar aos Ranchos que participaram no evento.
O Executivo da Junta de Freguesia decidiu por unanimidade deferir o pedido, o Sr. Presidente e o Sr.
Secretário da Junta estiveram presentes no Festival.
- No dia 22 de Junho de 2013, cumpriu-se mais uma vez a tradição a Junta de Freguesia organizou mais
um Ano as Festividades do S. João.
São João é, tal como Santo António e São Pedro, um santo popular. É conhecido por ser um santo
casamenteiro.
A festa é celebrada em várias localidades portuguesas, e como não podia deixar de ser também o foi na
Freguesia de Landeira, onde não faltou as sardinhas, febras, entremeadas, pão, cerveja e o vinho.
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Também tivemos o respetivo baile, e este Ano contamos com uma pequena brincadeira com marchas
populares oferecida por alguns Fregueses.
É de salientar que todos os enfeites da festa foram feitos durante a O.T.L (Reciclar com Arte).
A população da Freguesia teve uma participação espetacular e temos que agradecer a todas as pessoas que
nos ajudaram a realizar mais esta festa.
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- Festas Anuais de Landeira 2013.
O Executivo da Junta de Freguesia de Landeira apoiou com 1000€ e participou na realização de mais uma
festa anual da nossa Freguesia que ocorreu nos dias 18,19, 20 e 21 de Julho.
Com um vasto leque de artistas nomeadamente:
Edna Pimenta;
Ana Rita;
A Banda Página 5;
Hangar 7;
Filipe Alves;
E também Hip-Pop e Zumba da A.J.L.
Este Ano as festas tiveram mais um dia, a Comissão Fabriqueira da Igreja de Landeira quis organizar e
trazer para a rua uma tradição antiga a Procissão em honra da Nossa Senhora da Nazaré, seguida de um
Baile no largo da Igreja com vista a angariação de fundos para a Nossa Igreja, de salientar que o
executivo da Junta de Freguesia decidiu por unanimida conceder um apoio monetário no valor de 70€
para pagar a licença do Baile a efectuar no dia 18 de Julho de 2013 e também 120€ para pagar o próprio
Baile, totalizando 190€ de apoio monetário.
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;
- O Bjarda's.
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- No dia 01 de Agosto de 2013 foi inaugurado um sinal de
Internet sem fios, na zona da Junta de Freguesia de Landeira.
Após analisar a importância que tem as novas tecnologias para a
População em geral, decidiu este Executivo equipar a Junta de
Freguesia de Landeira com uma zona de Internet grátis. Foi
assim dado o primeiro passo, para que a Internet grátis esteja
acessível a toda a População da Freguesia todos os dias úteis
durante o horário normal de funcionamento da Junta de Freguesia
para quem quiser aceder e usufruir das instalações da Junta, após
este horário o sinal continuará aberto no espaço envolvente ao
edifício da Junta de Freguesia de Landeira.
Estamos convictos de que este equipamento é uma mais-valia para todos.
E como saber não ocupa espaço fica aqui um resumo da história da Internet.
“A rede mundial de computadores, ou Internet, surgiu em plena Guerra Fria. Criada com objetivos
militares, seria uma das formas das forças armadas norte-americanas manterem as comunicações em caso
de ataques inimigos que destruíssem os meios convencionais de telecomunicações. Nas décadas de 1970 e
1980, além de ser utilizada para fins militares, a Internet também foi um importante meio de comunicação
académico. Estudantes e professores universitários, principalmente dos EUA, trocavam ideias, mensagens
e descobertas pelas linhas da rede mundial.
Foi somente no ano de 1990 que a Internet começou a alcançar a população em geral. Neste ano, o
engenheiro inglês Tim Bernes-Lee desenvolveu a World Wide Web (WWW), possibilitando a utilização
de uma interface gráfica e a criação de sites mais dinâmicos e visualmente interessantes. A partir deste
momento, a Internet cresceu num ritmo acelerado. Muitos dizem, que foi a maior criação tecnológica,
depois da televisão na década de 1950.
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A década de 1990 tornou-se a era de expansão da Internet.
Para facilitar a navegação pela Internet, surgiram vários
navegadores (browsers) como, por exemplo, o Internet
Explorer da Microsoft e o Netscape Navigator. O surgimento
acelerado de fornecedores de acesso e portais de serviços “on
line” contribuíram para este crescimento. A Internet passou a
ser utilizada por vários segmentos sociais. Os estudantes
começaram a fazer pesquisas escolares, enquanto outros
jovens a utilizavam para diversão em sítios de jogos “sites de
games”. As salas de conversa “chat” tornaram-se pontos de
encontro para um colóquio virtual a qualquer momento.
Alguns desempregados iniciaram a procura de empregos
através de sites de agências de empregos ou enviando
currículos por e-mail. As empresas descobriram na Internet
um excelente caminho para melhorar os seus lucros e as suas
vendas dispararam, transformando a Internet num verdadeiro
centro comercial virtual.
Nos dias atuais, é impossível pensar no mundo sem a Internet. Ela faz parte dos lares das pessoas do
mundo inteiro. Estar ligado à rede mundial passou a ser uma necessidade de extrema importância. A
Internet também está presente nas escolas, faculdades, empresas e diversos locais, possibilitando acesso
as informações e notícias do mundo em apenas um “click”.
A partir de 2006, começou uma nova era na Internet com o avanço das redes sociais como, por exemplo,
o Facebook e o Twitter.”
- No dia 03 de Agosto de 2013, o Rancho Folclórico de Landeira realizou o seu 32º Encontro Nacional
de Folclore, inserido nas comemorações do seu 35º Aniversário. A Junta de Freguesia de Landeira apoiou
o evento com a oferta de 4 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 um vez e tendo em conta a ocupação de tempos livres da população da Freguesia.
O Executivo da Junta de Freguesia fez uma reunião no dia no dia 21 de Agosto de 2013, com a Sr.ª
Professora Alice Candeias, no intuito de colocar em prática um novo projeto de O.T.L. (Transformar e
Criar para Bem Estar). Este projeto tem como objetivo a realização de Arte Decorativa, no intuito de
transmitir aos participantes conhecimentos técnicos para a realização de diversas peças decorativas.
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Neste sentido a Junta de Freguesia fez uma parceria com a Sr.ª Professora Alice Candeias para a
realização deste projeto com uma duração de 15 semanas com 6 horas semanais divididas por dois dias
2ªfeira e 4ª feira à tarde. Esta iniciativa contou com a presença e colaboração de muitas pessoas da Nossa
Freguesia.
Esperamos que este projeto tenha sido útil e tenha ajudado a colmatar algum tempo que as pessoas
tivessem livre e ao mesmo tempo tenha servido para a aprendizagem de mais alguma coisa para juntarem
ao seu já vasto currículo da vida.

- Realizou-se no dia 10 de Setembro de 2013 mais um Passeio e almoço dos reformados.

A Junta de Freguesia de Landeira em conjunto com o Município de Vendas Novas, a Junta de Freguesia
de Vendas Novas e o Centro de Convívio dos Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Vendas
Novas voltaram a desenvolver mais um “Passeio dos reformados”, 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 da Freguesia deslocaram-se a Lousal (concelho de
Grândola) a onde visitaram o artesanato local, o Museu Mineiro e o Centro de Ciência Viva.
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Também este ano para além do passeio os participantes também tiveram o “almoço convívio” em Lousal,
oferecido pela Junta de Freguesia de Landeira aos reformados Landeirenses.
Esperamos que tenham tido um bom passeio e um bom almoço.

- No dia 21de Setembro a Junta de Freguesia de Landeira em colaboração com o TACQ – Teatro Amador
da Quinta do Conde, realizaram no Salão do S.C. Landeira um Programa de Cultura e entretenimento.
Este programa baseou-se numa revista humorística com o nome de Pisa Kûé Coelho composta por
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Teatro, Canto e Dança Clássica.
De salientar que alguns atores deste Grupo de Teatro têm familiares e conhecem bem a realidade da nossa
Freguesia e já há muito tempo manifestaram o interesse de apresentar o seu trabalho. Com o espirito de
empenho e colaboração conseguimos que houvesse um entendimento para a realização deste espetáculo.

Tomada de posse do novo Executivo e Assembleia da Junta de Freguesia de Landeira
No decurso dos resultados das eleições autárquicas do passado dia 29 do mês de Setembro de 2013, no
dia 18 de Outubro de 2013, pelas 21 horas no Salão da Junta de Freguesia de Landeira, procedeu-se à
tomada de posse na nova Assembleia de Freguesia, e consequentemente à eleição do novo executivo que
liderará a governação da Junta de Freguesia de Landeira para o quadriénio 2013 - 2017. De acordo com a
Lei nº 169/99 de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro.
O Executivo (reeleito) é composto do seguinte modo:
Presidente - Sr. Vítor Dias Serrano
Secretário - Sr. Rafael Brito Serafim
Tesoureira – Sr.ª Sandra Maria Patuleia Grilo
A nova composição da Assembleia de Freguesia é como segue:
PS – 4 mandatos (maioria absoluta)
CDU - 3 mandatos
Neste âmbito, foram eleitos:
Bancada do PS
Presidente da Assembleia de Freguesia – Sr. José António Rodrigues Marciano
1º Secretário – Sr. Francisco José Santos Martins
2º Secretário – Sr. Fernando Anacleto Grilo
Vogal – Sr. João Luís Certã Correia.
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Bancada da CDU
Vogal – Sr. Renato Ivo Anacleto Nunes
Vogal – Sr. Mário Rui Batista Montinho
Vogal – Sr.ª Marta Alexandra Pereira Eugénio Pires.
Esta cerimónia contou com uma significativa presença de publico e convidados que muito
honraram a solenidade do ato.

Cerimónia de instalação da Câmara e Assembleia Municipal de Vendas Novas.
-No dia 21 de Outubro de
2013, na sequência das
eleições autárquicas de 29 de
Setembro, decorreu, pelas
21h00,
no
auditório
municipal, a cerimónia de
instalação da Câmara e
Assembleia Municipal de
Vendas Novas.

Luís Carlos Piteira Dias
foi eleito para o cargo de
presidente
da
Câmara
Municipal de Vendas Novas
que, passados 37 anos de
gestão CDU, e por vontade
popular, passa a ter agora a
equipa do PS a liderar os destinos da autarquia no mandato 2013-2017. Na totalidade, para a Câmara
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Municipal, o PS elegeu três mandatos, a CDU também três e o PSD um mandato. Perante uma sala
completamente cheia, os vereadores Joaquim Soeiro (PSD) e José Figueira (CDU) usaram da palavra,
assim como o presidente da Câmara Municipal, Luís Dias, que saudou os novos eleitos, agradeceu aos
que cessaram funções e lançou algumas ideias para este novo ciclo de governação durante o qual pretende
«devolver Vendas Novas aos Vendasnovenses».
Para a Assembleia Municipal foi eleito como presidente Joaquim Luís da Silva, do Partido
Socialista, que pela primeira vez também estará à frente do órgão deliberativo do Município. No total
foram empossados dez eleitos do PS, nove da CDU e dois do PSD.
O Secretario Rafael Serafim e a Tesoureira Sandra Grilo estiveram presentes na cerimónia em
representação da Junta de Freguesia de Landeira.
-No dia 22 de Outubro concretizou-se a instalação da Assembleia de Freguesia de Vendas Novas, também
na sequência das eleições autárquicas de 29 de Setembro, decorreu, pelas 21h00, no salão nobre da
Câmara Municipal Vendas Novas.
Paula Maria Sabido Guerreiro Rocharte Valentim foi eleita para o cargo de presidente da
Junta de Freguesia de Vendas Novas.
A Srª Tesoureira Sandra Grilo esteve presente na cerimónia em representação da Junta de Freguesia de
Landeira.

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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