Resumo do primeiro ano de atividades do Executivo da Freguesia de
Landeira para o Mandato de 2013/2017
Caros Landeirenses,
A exemplo dos anos anteriores em seguimento do trabalho efetuado e, depois do primeiro ano de mandato
do quadriénio 2013/2017, pensamos que superámos as metas definidas e com muita audácia, dedicação e
trabalho, vamos prosseguindo o caminho que traçámos na busca permanente de respostas aos anseios da
população, aos seus problemas e dificuldades, o objetivo mais importante foi atingido ou seja o bem-estar
da população da nossa Freguesia. 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 30º 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 2013 e Outubro 2014 é de destacar que muitas destas
atividades tiveram o apoio e a ajuda da Assembleia de Freguesia de Landeira, do Município de Vendas
Novas, das Instituições, Organizações, Associações e População da Freguesia de Landeira, às quais
agradecemos o seu empenho, dedicação e ajuda.
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- Entre os dias 04 e 15 de Novembro de 2013 estiveram abertas as inscrições para a atribuição do cabaz
de Natal 2013. A Iniciativa “Natal Solidário 2013”. Cientes dos tempos difíceis que vivemos mas
também da importância que a época natalícia assume para as famílias, o Município de Vendas Novas, a
Junta de Freguesia de Vendas Novas e a Junta de Freguesia de Landeira decidiram associar-se ao espírito
de solidariedade que o Natal representa, com a atribuição de bens alimentares às famílias mais
carenciados do concelho.
- No dia 20 de Novembro de 2013, realizou-se uma reunião entre o Sr. Presidente da Junta Vítor Serrano,
o Sr. Secretário Rafael Serafim e a responsável pela DESFRUTEMCASA a Dr.ª Isabel Nunes. O
objetivo desta reunião foi preparar as 2 partes envolvidas no projeto para a continuação e se possível
desenvolver mais atividades relacionadas com o mesmo “Apoio em Movimento”,
DESFRUTEMCASA é uma Entidade de Apoio Domiciliário 24h, com sede em Vendas Novas.
Com esta iniciativa já se realizam 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.
- No dia 21 de Novembro de 2013, realizou-se uma reunião entre o Sr. Presidente da Junta Vítor Serrano,
o Sr. Secretário Rafael Serafim, os responsáveis da “Banda Página 5”, da Banda” Hangar 7” e o
responsável pelo “BJARDAS” empresa encarregue pela confeção da comida, a fim de ultimar os
preparativos para a Festa do 29º Aniversário da Junta de Freguesia.
- No dia 30 de Novembro de 2013 Celebramos mais um aniversário.

“29º Aniversário da fundação da Freguesia de Landeira”.
Sabemos e temos consciência que esta data é muito importante para a Freguesia, e também conscientes de
que atravessamos um período difícil para todos, mas com alguma coragem e trabalho este foi mais um
ano em que não privamos a População de se divertir neste dia. O executivo da Junta decidiu realizar uma
festa para assinalar esta data oferecendo um lanche ajantarado à população, seguido de um belo
espetáculo musical proporcionado pelos “Hangar 7” e finalizando com um grandioso Baile realizado
pelos “Página 5”.
Estamos certos que esta festa foi do agrado de todos aqueles que nela participaram.

Executivo 2013/2017

Página 2

Executivo 2013/2017

Página 3

- O Banco Alimentar de Évora angariou 50 toneladas de produtos na campanha de recolha de 30 de
Novembro e 1 de Dezembro de 2013.
A Paróquia da Nª Srª da Nazaré de Landeira apoiou e associou-se à recolha de alimentos para o Banco
Alimentar do Distrito de Évora.
Os géneros alimentares foram recolhidos na semana que antecedeu à recolha nos supermercados de
grandes superfícies, permitindo a entrega atempada no dia 30 de Novembro no período da manhã.
Esta Acão permitiu aumentar os donativos angariados, abrangendo os mais necessitados, pelo que
estamos todos de parabéns.
A Junta de Freguesia de Landeira deu todo o apoio logístico necessário há nossa Paróquia para que esta
ação tivesse um resultado positivo. Agradecemos também todo o apoio dado pela população da Freguesia.

- A Associação de Jovens de Landeira realizou no dia 07 de Dezembro 2013 o seu 20º Aniversário e
Jantar de Natal 2013. A Festa teve o início pelas 19h, com o Jantar de Natal após o qual houve
continuação da Festa do 20º Aniversário, com Música ao vivo, terminou com o espetáculo do Grupo
Amador de Teatro da AJL intitulado "Como Vai Este País...", com atuações das classes de hip-hop e
zumba fitness.
O Executivo da Junta de Freguesia decidiu por unanimidade estar presente na Festa.
- No dia 11 de Dezembro de 2013 realizou-se mais uma sessão de Rastreios auditivos gratuitos. O Sr.
Ricardo Roque Gerente da Alen Próteses no intuito de dar continuidade ao trabalho já efetuado na nossa
Freguesia solicitou mais uma vez o salão da Junta para serem efetuados rastreios auditivos gratuitos à
população da Freguesia. O Executivo da Junta de Freguesia decidiu por unanimidade ceder o salão da
Junta de Freguesia e também a energia elétrica necessária para o funcionamento dos aparelhos de rastreio.
- No dia 11 de Dezembro o Executivo da Junta de Freguesia reuniu com emprendedor Sr. Nanni
Giovannetti com o propósito da apresentação de dois projetos que estão a ser preparados para implantação
no Distrito de Évora, mais propriamente no Concelho de Vendas Novas e na Freguesia de Landeira. Nesta
reunião foram pedidas informações sobre certas áreas relevantes para os projectos, tais como, população
activa, terrenos mais propícios aos projetos, clima, e outros.
Os projectos como mencionado estão em fase de projecto, tendo chegado o momento de delinear a zona
de implantação, sendo que o Sr. Nanni Giovannetti tem como morada habitacional o Distrito de Setúbal
concelho Seixal, a proximidade geográfica ao Nosso Concelho e Freguesia seriam considerados ideais
para a implantação dos ditos projectos.
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Os projetos têm como área de negócio a produção e exportação de licores e compotas (com uma área
para pré-preparados frescos para o mercado nacional), num deles, sendo o 2º projecto na área de criação e
exportação de peixes e plantas ornamentais para aquários.
Esta primeira reunião teve como objectivo obter o auxílio na escolha do melhor local para a implantação
dos projectos. E ao mesmo tempo proporcionar ao Executivo da Junta de Freguesia informações sobre os
mesmos.
O Executivo da Junta de Freguesia de Landeira decidiu por unanimidade dar todo o apoio possível e
necessário para a implementação destes projetos o que pensamos ser uma mais-valia para a Nossa
Freguesia.
- Celebrações Natalícias. No dia 12 Dezembro de 2013, como já se tornou um hábito nesta quadra
festiva e este Ano não foi exceção, o Executivo da Junta de Freguesia resolveu oferecer algumas
lembranças às crianças da Freguesia.

- No dia 12 de Dezembro realizou-se, no salão da Junta de Freguesia de Landeira, uma reunião com a
população da freguesia, o Executivo do Município de Vendas Novas e o Executivo da Junta de Freguesia
de Landeira no âmbito do Orçamento Participado para 2014. Esta iniciativa teve como ação principal a
promoção da participação ativa da população do Concelho, recolhendo as suas opiniões e sugestões, de
forma a gerir os recursos de acordo com as necessidades sentidas pela população. Sendo igualmente uma
forma de aproximar eleitos e eleitores, este encontro foi importante para a adoção dos projetos e ações,
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que irão constar do plano de ação e de investimentos municipais para o ano 2014, e que melhor
contribuem para o desenvolvimento do concelho.
O Executivo da Junta de Freguesia de Landeira decidiu por unanimidade dar todo o apoio possível e
necessário para a implementação de um correto Orçamento para 2014.

- No dia 13 de Dezembro realizou-se uma reunião de trabalho entre o Executivo do Município de Vendas
Novas e os Executivos das Juntas de Freguesia do concelho, teve como objetivos centrais, analisar as
possíveis delegações de competências a transferir da CMVN para as Juntas de Freguesia.
O Executivo da Junta de Freguesia de Landeira decidiu por unanimidade estar presente na reunião.
- No dia 19 de Dezembro efectuou-se no Salão da Junta de Freguesia de Landeira a entrega do cabaz de
Natal 2013, no seguimento da iniciativa “Natal Solidário 2013”.
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- No dia 21 de Dezembro realizou-se no Salão da Junta de Freguesia de Landeira uma Exposição
relacionada com o projeto OTL “Realizar com Arte”, onde foram apresentados os trabalhos realizados
pelas pessoas que aderiram ao projeto.
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- No dia 9 de Janeiro, pelas 21h00, reuniu no salão nobre da Câmara Municipal, a Comissão Municipal de
Trânsito de Vendas Novas. Esta Comissão é um órgão com funções consultivas que pretende promover a
articulação entre as diversas entidades que a compõem na resolução das questões relacionadas com o
trânsito no concelho.
Participaram os representantes das entidades públicas e privadas que a constituem, nomeadamente o
presidente e vereadores da Câmara Municipal, os presidentes das Juntas e Assembleias de Freguesia de
Vendas Novas e Landeira, representantes da Assembleia Municipal, dos Bombeiros Voluntários, do Posto
Territorial da GNR, da ANTRAL (táxis) e da escola de condução Destak, assim como os responsáveis
pela Divisão Técnica da autarquia.
Na sessão foi feito um ponto de situação relativamente à última reunião e foi aprovada a proposta para a
criação de um regulamento para este órgão. Foram também analisadas diversas situações de trânsito,
estacionamento e sinalização expostas pela Divisão Técnica, pela GNR ou sugeridas por munícipes, assim
como foram colocadas à apreciação diversas alterações ao trânsito a serem consideradas no âmbito dos
trabalhos desta comissão. A maior parte das propostas consideradas prioritárias reuniu o consenso dos
membros presentes, tendo a Câmara Municipal assumido o compromisso de as implementar durante o
primeiro semestre de 2014. Ficou também acordado entre os participantes que estas reuniões irão se
realizar com uma maior regularidade, de modo a permitir dar resposta mais célere aos problemas neste
domínio e, também, para que possa ser feita uma avaliação regular da eficácia das medidas
implementadas.
- No dia 11 de Janeiro de 2014 o Sporting

Clube de Landeira festejou o seu 61º
Aniversário, esta festa começou com um
jogo de futebol para sócios e simpatizantes
do clube, seguida de um lanche ajantarado
terminando os festejos com um baile. A
Junta de Freguesia não podia deixar de estar
presente nesta festa e deu todo o apoio
possível a organização da festa, fez-se
representar pelo Sr. Presidente e Sr.
Secretário, também ofereceu uma lembrança
ao SCL para assinalar o evento.
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- No dia 16 de Janeiro 2014, realizou-se na C.M.V.N. uma reunião entre o Executivo do Município de
Vendas Novas, a Srª Presidente da Junta de Freguesia de Vendas Novas, o Sr. Presidente e o Sr.
Secretário da Junta de Freguesia de Landeira, o motivo da reunião foram as “ Marchas Populares”, a
realizar no dia 13 de Julho de 2014.
Nesta reunião foram analisados e discutidos os seguintes pontos:
1º Tema das Marchas;
2º Participantes;
3º Idades dos participantes;
4º Fardas e Ensaiadores;
5º Letras e Músicas;
6º Atuações, tempo de atuação;
7º Espaço da atuação.
- 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 abriu inscrições no período de 03 de
Fevereiro a 17 de Fevereiro de 2014, para os reformados da Freguesia que quisessem ser auxiliados com
o preenchimento dos documentos para o IRS do Ano 2013.
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 76 reformados.
O Executivo da Junta de Freguesia espera que este apoio direto aos mais necessitados tenha sido útil e
para o seu sucesso contou com a ajuda indispensável da nossa Tesoureira, Sr.ª Sandra Grilo.
- No dia 04 de Março de 2014, a Associação de Jovens de Landeira organizaram mais um “Cortejo de
Carnaval” 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, com o apoio do Município de Vendas
Novas. O cortejo percorreu algumas ruas da Freguesia em ambiente de festa e grande alegria.
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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.
- No dia 7 de Março, inserida no programa de comemoração do Dia Internacional da Mulher realizou-se
a primeira” Night Run” de Vendas Novas, num percurso de 5 km pelas ruas da cidade.
A Night Run foi organizada pela Câmara Municipal de Vendas Novas com o apoio da Oriflame e
Nedphyl e colaboração da GNR e Bombeiros Voluntários de Vendas Novas.
Parte das receitas da prova revertem a favor da Laço, associação sem fins lucrativos com o objetivo de ter
um impacto significativo na prevenção, diagnóstico e tratamento do cancro da mama, tendo assim todos
os participantes a oportunidade de apoiar uma boa causa.
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 2013 foi celebrado mais um Dia Internacional da Mulher.
Muitas pessoas acreditam que o Dia Internacional da Mulher teria surgido a partir de um incêndio
criminoso em uma fábrica têxtil de Nova Iorque em 1911, quando cerca de 130 operárias morreram
carbonizadas. É claro que o incidente, que na verdade ocorreu em 25 de Março daquele ano, marcou a
luta das mulheres durante o século XX, mas os acontecimentos que levaram à criação da data no dia 8 de
Março são outros.
Os movimentos operários do final do século 19 promoveram organizações femininas que protestavam
sobre as más condições de trabalho em diversos países da Europa e nos Estados Unidos. As mulheres
tinham jornadas de trabalho de 15 horas diárias e recebiam salários baixíssimos, o que levou essas
trabalhadoras a organizarem greves para reivindicar melhores condições de trabalho.
O primeiro Dia Internacional da Mulher foi celebrado em 28 de Fevereiro de 1909 nos Estados Unidos,
por iniciativa do Partido Socialista da América , em memória do protesto contra as más condições de
trabalho das operárias da indústria do vestuário de Nova York. A data foi escolhida em homenagem à
manifestação feita por cerca de 1500 mulheres no ano anterior, em prol da igualdade económica e política
no país.
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Mas foi em 8 de Março de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, que cerca de 90 mil mulheres
operárias na Rússia organizaram um manifesto contra as más condições de trabalho, a fome e a
participação russa na guerra, em um protesto que ficou conhecido como “Pão e Paz”. A partir de então, a
data foi escolhida para lembrar a mobilização para a conquista de direitos da mulher.
O Executivo da Junta de Freguesia de Landeira não podia deixar de assinalar este dia sem oferecer uma
pequena lembrança a todas as Mulheres da Nossa Freguesia.
- No dia 21 de março, celebrou-se o Dia Mundial da Árvore e a Junta de Freguesia de Landeira
associou-se ao Município e à Junta de Freguesia de Vendas Novas na comemoração da data. Foram
plantadas cinco árvores de fruto e duas de sombra nas escolas básicas de Landeira, Bombel, n.º 2 de
Vendas Novas, Foros da Misericórdia, Campos da Rainha e nos jardim-de-infância de Afeiteira e
Bombel.
O Dia Mundial da Árvore ou da Floresta celebra-se anualmente a 21 de Março.
O objetivo desta comemoração é sensibilizar a população para a importância da preservação das árvores,
quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como da própria qualidade de vida dos cidadãos.
Voltando atrás no tempo…
A comemoração oficial do Dia da Árvore teve lugar pela primeira vez no estado norte-americano do
Nebraska, em 1782. John Stirling Morton conseguiu impelir toda a população a consagrar um dia do ano
à plantação ordenada de diversas árvores para resolver o problema de escassez de material lenhoso.
A Festa da Árvore rapidamente se expandiu a quase todos os países do mundo, e, em Portugal,
comemorou-se pela primeira vez a 9 de Março de 1913.
Em 1971, e, na sequência de uma proposta da Confederação Europeia de Agricultores, que mereceu o
melhor acolhimento da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura), foi
estabelecido o Dia Florestal Mundial com o objetivo de sensibilizar as populações para a importância da
floresta na manutenção da vida na Terra.
Em 21 de Março de 1972 – início da Primavera no Hemisfério Norte – foi comemorado o primeiro Dia
Mundial da Floresta em vários países, entre os quais Portugal.
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- Durante o Mês de Abril de 2014, A Junta de Freguesia de Landeira com o apoio do Município de
Vendas Novas, procedeu a substituição das vitrinas de informação existentes na Freguesia que já se
encontravam em elevado estado de degradação, colocando umas novas cedidas pelo entreposto do LIDL
da Marateca. Temos a certeza que com esta substituição a informação a transmitir à População será mais
visível.
O Executivo da Junta de Freguesia de Landeira em nome da População agradece ao LIDL por esta oferta.

- No

dia 25 de Abril de 2014, comemorou-se o 40º Aniversário do 25 Abril.
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Com a revolução de 25 de Abril de 1974, os portugueses iniciaram o caminho da Liberdade e da
Democracia e abandonaram a ideia do Império com a libertação das colónias Portuguesas em África.
Quem viveu esse dia jamais o esquecerá e aquilo que era para ser mais um dia normal transformou-se
num marco histórico, com um impacto tremendo na vida de muitas pessoas.
A Junta de Freguesia de Landeira comemorou esta data e pela segunda vez com um programa feito para
ser festejado no próprio dia da Liberdade.
- Começou cerca das 09:00h, com a Caminhada da Liberdade;
- Às 11:00h, deu-se início aos jogos tradicionais para crianças;
- Às 14:00h, Inauguração da Exposição “ A Landeira é nossa” De autoria do Sr. Laurentino Costa Ratão.
- Às 14:30h, continuação dos jogos tradicionais para crianças;
- Às 15:00h começou o torneio da Sueca;
Os festejos este Ano terminaram às 16:00h, com o 1º Passeio Familiar de Bicicleta.
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-No dia 26 de Abril de 2014, A Associação de Jovens de Landeira realizou a Festa da Juventude com o
evento "Mr. & Miss Fashion Show 2014", inserido nas comemorações do 25 de Abril. A Junta de
Freguesia de Landeira apoiou o evento e o Sr. Presidente Vítor Dias Serrano, esteve em representação da
mesma.

- No dia 17 de Maio de 2014, realizou-se a 20ª Corrida da Cidade de Vendas Novas de 10km,
integrada nos campeonatos regionais de estrada de seniores e de veteranos da Associação de Atletismo de
Évora. O tiro de partida, foi dado pelas 17h30 pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Luís Dias, que
deu as boas vindas e desejou uma boa prestação a todos os atletas.
Simultaneamente realizou -se uma Corrida com um percurso de 5km (EDP Distribuição), e uma
Caminhada (Família Delta) também com 5Km sem fins competitivos.
A 20.ª edição da Corrida da Cidade foi organizada pelo Município de Vendas Novas, teve organização
técnica de “A Correr” e Associação de Atletismo de Évora, apoio das Juntas de Freguesia de Vendas
Novas e Landeira, GNR, Bombeiros Voluntários de V. Novas, ADN Trilhos, EPRAL e Rádio Granada e
o patrocínio da Delta, EDP Distribuição, Intermarché de Vendas Novas, Etelgra, Escola de Condução
Destake, Agência de Viagens Rostos do Mundo, Liberty Seguros, Águas Vimeiro e Nedphyl.
Algumas pessoas da nossa Freguesia, fizeram questão de participar neste evento, tendo a Junta de
Freguesia de Landeira dado todo o apoio necessário.
- No dia 22 de Maio 2014, foi assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas, Luís
Dias, e pelo Presidente da Junta de Freguesia de Landeira, Vítor Serrano, o Contrato
Interadministrativo que define as competências delegadas na Junta de Freguesia ao nível da
manutenção de espaços verdes; da limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; da
manutenção e reparação do mobiliário urbano instalado no espaço público e da manutenção do
estabelecimento de educação de pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico da freguesia.
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- No dia 23 de Maio de 2014, numa atmosfera de amizade, alegria e confraternização realizou-se o “9º
Aniversário da Classe de Ginástica Sénior da Junta de Freguesia de Landeira”. A Junta de
Freguesia colaborou no evento, oferecendo um almoço aos participantes.
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- No dia 31 de Maio de 2014, 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.
O Executivo da Junta de Freguesia esteve presente na Procissão.
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- No dia 01 de Junho de 2014, o Rancho Folclórico de Landeira, no âmbito das comemorações do seu 36º

aniversário, realizou o 9º Passeio de cicloturismo.
A Junta de Freguesia de Landeira deu todo o apoio solicitado para a realização do evento.
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- No dia 01 de Junho de
2014, celebrou-se o Dia
Mundial da Criança e
em homenagem às crianças
de todo o mundo, a Junta
de Freguesia de Landeira
com o apoio do Município
de Vendas Novas decidiu
festejar o dia, com algumas
atividades para todas as
crianças incluindo um
insuflável, carrinhos a
pedais e uma sessão de
Cinema
Infantil.
Esperamos que este dia
tenha sido especial para os
nossos
Amigos
mais
pequeninos.
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- No dia 13 de Junho de 2014, realizaram-se as Marchas Populares de Vendas Novas.
A população do Concelho saiu à rua para festejar os Santos Populares e assistir às Marchas.
O largo da Igreja de Santo António em Vendas Novas foi o palco escolhido para receber o desfile das sete
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marchas participantes, nomeadamente a Marcha da Landeira, do Agrupamento de Escolas de Vendas
Novas, Casa do Benfica em V. Novas, Colégio Laura Vicunha, Desportivo Clube das Piçarras, Fundação
Salesianos de V. Novas e o Grupo Desportivo e Recreativo da Afeiteira.
Cada Marcha vestiu a rigor os fatos idealizados para a noite e cantou com entusiasmo a sua marcha e a
coreografia ensaiada.
Vários bares, onde não faltaram a sardinha assada e a bifana, quermesse, venda de manjericos e no final
um animado baile com Célia e António Silva fizeram a festa o resto da noite.
A organização da iniciativa foi da Junta de Freguesia de Vendas Novas, com o apoio da Câmara
Municipal de Vendas Novas, Junta de Freguesia de Landeira, Delta Cafés, Agrupamento de Escolas de
Vendas Novas, Associação de Pais das Escolas de Vendas Novas e Rádio Granada.
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- No dia 21 de Junho de 2014, cumpriu-se mais
uma vez a tradição a Junta de Freguesia organizou
mais um Ano as Festividades do S. João, onde
não faltou as sardinhas, febras, entremeadas, pão,
cerveja e o vinho. Este Ano pela 1ª vez tivemos a
atuação da Marcha da Landeira seguida de Baile
com a Cantora Carolina Cruz.
A população da Freguesia aderiu mais uma vez em
elevado número e teve uma participação
espetacular onde houve momentos de muita
alegria e confraternização 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 04 de julho de 2014 a Câmara Municipal de Vendas Novas, organizou na Parada D. Pedro V do
Polo Permanente do Regimento de Artilharia Nº 5, um encontro denominado “Vendas Novas + Ativa
– Atividades Gímnicas, Rítmicas e Expressivas” com todos os grupos e classes do Concelho, que
ao longo do ano desportivo desenvolveram atividades físicas no âmbito das áreas referidas.
Este foi um momento de convívio entre todos os praticantes, técnicos e professores, do Município, e ao
mesmo tempo uma oportunidade de dar a conhecer o trabalho realizado nesta vertente ao longo da época
desportiva.
A Freguesia de Landeira esteve representada pelos grupos:
-Classe de Ginástica Sénior da Junta de Freguesia de Landeira;
-Taekwondo do Sporting Clube Landeira;
-Zumba da Associação de Jovens da
Landeira.
- No dia 17 de Julho de 2014, realizou-se
mais uma Procissão de velas em honra
da Nossa Senhora de Nazaré com a
passagem da imagem pelas ruas de
Landeira.
Este ato de fé serviu para Abençoar as
Festas Anuais da Freguesia, teve a
organização da Comissão Fabriqueira da
Igreja de Landeira com o apoio da Junta de
Freguesia, e do Sporting Clube de Landeira
como entidade promotora das Festas.
No final da procissão houve um baile
abrilhantado pela Sara Pessoa.
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O Executivo da Junta de Freguesia ofereceu o Baile e participou ativamente no Evento.

- Festas Anuais de Landeira 2014.
Mais um Ano em que o Executivo da Junta de Freguesia de Landeira apoiou as Nossas Festas com o
valor monetário de 1000€ e participou ativamente na sua realização que ocorreu nos dias 17,18, 19 e 20
de Julho.
Este Ano tivemos como artistas:
João Tendeiro;
Jorge Guerreiro e Bailarinhas;
Baile a Baile;
Susana Almeida (Xena) e Bailarinas;
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Hangar 7.
Novamente 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.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 Caçadores e Pescadores de Landeira;
- Rancho Folclórico de Landeira;
- O Bjarda's;
- Bombeiros Voluntários de V.N. (secção de Landeira)
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- No dia 02 de Agosto de 2014, o Rancho Folclórico de Landeira realizou o seu 33.º Encontro
Nacional de Folclore, onde atuaram, para além do grupo da casa os ranchos folclóricos das localidades
de Mangualde, Alfarelos e Alenquer. Telmo Falcão foi o responsável por animar o resto da noite,
abrilhantando o baile.
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.
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- No dia 03 de Agosto de 2014 decorreu o arraial “Anima o Verão”, organizado pela Associação de
Jovens de Landeira, que trouxe à rua muita alegria e animação que caraterizou a equipa responsável e
as 35 crianças que participaram na Ocupação de Tempos Livres durante o mês de Julho. O arraial constou
de um lanche convívio para todos os participantes e familiares e um baile abrilhantado por Sara Pessoa.
A Junta de Freguesia de Landeira deu todo o apoio solicitado pela organização.

- Realizou-se no dia 05 de Setembro de 2014 mais um Passeio e almoço dos reformados, este Ano
designado “Passeio Convívio”.
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 para todos os reformados, pensionistas e idosos do
concelho, uma atividade que teve como objetivo proporcionar o convívio, o lazer e o bem-estar da
população mais idosa divulgando as terras do nosso país e respetiva cultura. Assim, os reformados,
pensionistas e idosos da Freguesia tiveram oportunidade de visitar a vila de Portel e o Pavilhão Temático
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“A Bolota”, um espaço de valorização e promoção do montado que proporciona a descoberta dos valores
naturais e culturais, os saberes seculares, as memórias e as vivências de quem habita neste território.
Também este ano para além do passeio as autarquias organizadoras ofereceram o almoço a todos os
inscritos.
Esperamos que tenham tido um bom passeio e um bom almoço.
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- No dia 06 de Setembro de 2014, no salão da Junta de Freguesia, procedeu-se à entrega (oferta) dos

manuais Escolares aos Alunos do 1º ciclo da nossa Freguesia.
Acreditando na importância da igualdade no acesso ao início do percurso escolar e cumprindo uma
medida de apoio às famílias nos tempos difíceis em que vivemos, a Junta de Freguesia de Landeira em
conjunto com a Câmara Municipal de Vendas Novas entenderam comparticipar pela primeira vez os
manuais escolares aos alunos do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Vendas Novas no próximo ano
letivo 2014/2015. Juntos faremos mais e melhor pelo nosso Concelho.

- No dia 7 de setembro, pelas 15h00, decorreu no auditório municipal, a sessão solene comemorativa do
52.º aniversário da elevação de Vendas Novas a Concelho.
Na sessão intervieram os representantes dos três partidos com assento na Assembleia Municipal, assim
como o Presidente desse órgão e o Presidente da Câmara Municipal que usaram da palavra para saudar o
Concelho pelo seu aniversário. Procedeu-se também à entrega de Medalhas de Mérito Municipal, nas
classes ouro e prata, galardão este que se destina a reconhecer pessoas singulares ou coletivas que por
serviços importantes prestados ao Município ou que daí advenham benefícios para o Concelho, ou que
hajam praticado atos de benemerência ou humanitários com abnegação e espírito de sacrifício, ou ainda
os que pelas suas obras artísticas, literárias ou históricas, de elevado prestígio, se imponham à admiração
e ao reconhecimento público.
Entregues em mão aos próprios ou a familiares, foram reconhecidos, com a medalha de ouro, João
Gonçalo do Amaral Cabral (a título póstumo), António João Cadete Madeira, Irmã Edvige Martinelli e
Aldino Ricardo Coelho (a título póstumo).
Com a classe prata: Manuel Joaquim Cardante (a título póstumo), José Manuel Serrudo, José Lucas Prior
e Manuel António Rainho.
Em representação da Junta de Freguesia de Landeira esteve a Sr.ª Tesoureira Sandra Grilo.
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- No decorrer do Mês de Setembro de 2014, a Junta de Freguesia efetuou alguns trabalhos de pintura
nomeadamente no parque infantil da envolvente ao centro sociocultural, também se tratou e recuperou
alguns aparelhos de diversão infantil do respetivo parque.

- No dia 03 de Outubro de 2014, realizou-se uma reunião com a Junta de Freguesia de Vendas Novas no
âmbito da preparação das Marchas Populares para o Ano de 2015.
Estiveram em representação da Junta de Freguesia o Sr. Presidente e o Sr. Secretário.
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- No dia 04 de Outubro de 2014, a Associação Grupo de Danças e Cantares Pioneiros de Vendas Novas
realizou o seu 21º Festival Nacional de Folclore. A Junta de Freguesia de Landeira apoiou o evento
ofertando lembranças alusivas à Freguesia aos Ranchos participantes.
Estiveram em representação da Junta de Freguesia o Sr. Presidente e o Sr. Secretário.

- No dia 11 de Outubro realizou-se o 3º Desfile de Fanfarras da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Vendas Novas. A Junta de Freguesia de Landeira deu algum apoio monetário à
organização do evento para ajudar nas despesas.
Estiveram em representação da Junta de Freguesia o Sr. Presidente e o Sr. Secretário.
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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,
Rafael Brito Serafim
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A Tesoureira da Junta de Freguesia,
Sandra Maria Patuleia Grilo
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