Resumo do segundo ano de atividades do Executivo da Freguesia de
Landeira para o Mandato de 2017/2021
Caros Landeirenses,
Mais uma vez cumprindo a tradição e em seguimento do trabalho efectuado, depois do segundo ano de
mandato do quadriénio 2017/2021, pensamos que cumprimos as metas definidas.
Mais um ano com muito sacrifício, estimulo e trabalho, e não baixando os braços, vamos prosseguindo o
caminho que delineámos em busca permanente de respostas aos desejos da população, aos seus problemas
e dificuldades. O que mais nos preocupa é o bem-estar da população da nossa Freguesia. Pretendemos, até
2021, 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 35º 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 2º ano de mandato, nomeadamente entre Outubro de 2018 e
Outubro 2019 é de salientar que muitas destas atividades tiveram o apoio e a ajuda da Assembleia de
Freguesia de Landeira, do Município de Vendas Novas, das Instituições, Organizações, Associações e
População da Freguesia de Landeira, às quais agradecemos o seu empenho, dedicação e ajuda.
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- Celebrações Natalícias. No
dia 30 de Novembro de 2018,
como já se tornou um hábito
nesta quadra festiva e este Ano
não foi excepção, o Executivo da
Junta de Freguesia de Landeira,
ofereceu algumas lembranças às
crianças
da
Freguesia.
Esperamos que as crianças
tenham gostado da ideia e se
lembrem deste dia na sua vida
futura, porque o Natal tem tudo a
ver com amor. É a época do ano
em que nossos corações estão
mais receptivos e harmoniosos e
nossas esperanças são renovadas.
Há mais, muito mais, para o
Natal do que luz de vela e
alegria. É o espírito de doce
amizade que brilha todo o ano. É consideração e bondade, é a esperança renascida novamente, para paz,
para entendimento, e para benevolência.
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- No dia 30 de Novembro de 2018, assinalou-se o

34º

Aniversário da Nossa Freguesia. Mais um Ano que
passou e o Executivo da Junta não podia deixar passar esta
data sem oferecer à População uma Festa para comemorar os
34 Anos da fundação da Freguesia de Landeira.
A Festa realizou-se no Salão do Sporting Clube da Landeira.
Após um jantar oferecido a toda a População que nos fizeram
a honra e quiseram juntar-se a estas comemorações, seguiu-se
o espetáculo musical com os AMANTES DO ALENTEJO e o
baile com os THY SUBRY.
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A População, o Executivo da Junta de Freguesia, o Presidente da Assembleia de Freguesia Sr. Francisco
Martins, o Presidente do Município Sr. Dr. Luís Dias, a Presidente da Assembleia Municipal Sr.ª
Hermínia Henriques e a Presidente da Junta de Freguesia de Vendas Novas Srª Paula Valentin, cantaram
os parabéns, cortaram o bolo e brindaram a mais um ano de Aniversário. Por isso estamos todos de
Parabéns.
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- No dia 12 de Dezembro de 2018, foi assinado
um protocolo de parceria para a promoção e o
desenvolvimento de atividades na área da
educação, formação profissional e emprego.
Este protocolo promovido pelo Agrupamento
de Escolas de Vendas Novas foi assinado pelo
Centro Qualifica, pelas Juntas de Freguesia de
Landeira e Vendas Novas e pelo Município de
Venda Novas .
Em representação da Junta de Freguesia de
Landeira esteve o Sr. Presidente Vítor Serrano,
de salientar que na sessão também estiveram
presentes os restantes membros do Executivo e o Sr. Presidente da Assembleia de freguesia de Landeira.

- No dia 19 de Dezembro de 2018, foram entregues, os vales do “NATAL SOLIDÁRIO”, uma
iniciativa que permite às 217 famílias com mais dificuldades económicas do Concelho passem uma
quadra mais afortunada. Pelas 19h00, foram entregues os vales e respetivos bolos-rei às famílias da
Freguesia de Landeira. Os vales podem ser levantados no Hipermercado Continente em Vendas Novas e
contemplam a oferta de produtos de primeira
necessidade e de consumo na época natalícia como
azeite, arroz, açúcar, farinha, queijo, enlatados,
massas, leite, fruta, bolachas e bacalhau. Para
usufruírem destes apoios, as famílias tiveram que
preencher alguns requisitos, como serem residentes
no Concelho, não terem dívidas ao Município e
apresentarem um rendimento mensal per capita igual
ou inferior a 428,90 euros (Indexante dos Apoios
Sociais), o que comprova a sua situação de carência económica. O Município de Vendas Novas e as
Juntas de Freguesia do Concelho fazem questão de manter esta medida solidária, que permite, todos os
anos, tornar mais farta e feliz a ceia daqueles que mais necessitam.
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- No dia 21 De Dezembro de 2018, foi, aceso o “MADEIRO DE NATAL” no largo da Igreja da
Landeira. O Presidente da Câmara, Luís Dias, e o Presidente da Junta, Vítor Serrano agradeceram a
presença de todos neste momento tão simbólicos para a comunidade. Esta iniciativa foi abrilhantada pela
atuação da Escola de Música de Pegões, que nos brindou com alguns clássicos desta época festiva. O
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Madeiro manteve-se aceso até ao dia 6 de Janeiro, para que a População se pudesse juntar viver o
verdadeiro espírito de Natal.

- No dia 26 de Dezembro de 2018, foi assinado o Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências pelos Presidentes do Município de Vendas Novas, da Junta de Freguesia de Landeira e
da Junta de Freguesia de Vendas Novas.
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No que se refere ao contrato estabelecido com a Junta de Freguesia de Landeira, esta entidade fica
responsável pela manutenção de relvados; trabalhos de ajardinamento em canteiros e floreiras; serviço de
limpeza nos jardins; podas de arbustos em espaço verde; limpeza de fossas na Freguesia, entre outros
serviços.
Compromete-se ainda a executar as leituras e cobranças de consumos de água, cobrança das faturas das
refeições escolares e dos transportes escolares, bem como a colaboração nos diversos eventos e atividades
que ambas as instituições venham a realizar em 2019.
O Município, por seu turno, concede uma verba anual de 33.000 euros à Junta de Freguesia de Landeira,
bem como os recursos patrimoniais, materiais e humanos necessários à execução das tarefas atrás
descritas. Em Landeira ficam alocados três assistentes operacionais, cujos encargos salariais serão
suportados pelo Município. Disponibiliza também apoio nas inumações e exumações que sejam
necessárias realizar no cemitério de Landeira.

- No dia 13 de Janeiro de 2019, o Sporting

Clube de Landeira festejou o seu 66º
Aniversário, esta festa começou com um
almoço, como já se vem tornando hábito
foram homenageados alguns dos sócios mais
antigos da colectividade, tudo acompanhado
com o espetáculo musical na voz de
Emanuel Moura. O Executivo da Junta de
Freguesia a convite do Aniversariante não
podia deixar de estar presente nesta festa e
deu todo o apoio possível à organização da
mesma.
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- No dia 08 de Março de 2019, Dia Internacional da Mulher, o
Executivo da Junta de Freguesia de Landeira decidiu celebrar esta
data convidando todas as mulheres da Freguesia a estarem presentes
num lanche e
oferecendo
uma
flor à nossa mãe,
esposa,
filhas,
avós, tias, primas,
irmãs,
sogra,
cunhadas
mas
também às nossas
amigas,
enfim
quisemos prestar
uma homenagem a
todas as mulheres da Freguesia neste dia tão importante para elas.

Executivo 2017/2021

Página 10

No dia 8 de Março de 2019 decorreu a 6ª edição da NIGHT RUN SEASIDE. Este ano, coincidiu
exatamente com o Dia Internacional da Mulher, data que foi o mote principal para esta iniciativa, que
pretendeu homenagear o universo feminino através da prática de atividade física.
A concentração foi marcada para as 21h15, com aquecimento coletivo em frente às Piscinas Municipais.
Já com os músculos em forma, a Avenida 25 de Abril abre-se às participantes dos 100m de salto alto.
Seguiu-se a partida para as participantes femininas da corrida dos 5 Km e, um minuto mais tarde, para os
masculinos. Por fim, partiram os caminhantes. O percurso pelas ruas da cidade este ano passou por um
troço da Estrada Nacional 4 e contou com a animação em alguns pontos. A chegada foi na pista de
atletismo.
Todos os participantes receberam t-shirt técnica, houve prémios Seaside para as três primeiras
classificadas da corrida e sorteios de vales de desconto entre todos os participantes.
A iniciativa continua a assumir uma vertente solidária, tendo sido escolhida este ano a XXS – Associação
Portuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro, que irá receber um euro por cada atleta inscrito.
A Night Run Seaside é organizada pelo Município de Vendas Novas, tem o patrocínio da Seaside; apoio
da Etelgra, Oz Energia, HC Spa & Zen; a água oficial é Luso; organização técnica da Xistarca e
Associação de Atletismo de Évora; colaboração da GNR e Bombeiros Voluntários de Vendas Novas e
tem como media partner a Running Magazine e a Granada FM.
A população da nossa Freguesia na sua maioria Mulheres, fizeram questão de participar neste evento,
tendo a Junta de Freguesia de Landeira dado todo o apoio necessário.

- 25 ABRIL. Mais um Ano em que festejamos o dia da Liberdade na nossa Freguesia. Este ano as
comemorações do dia 25 de Abril, começaram com uma aula de aquecimento dada pela Professora
Raquel Varela, seguiu-se a partida da Caminhada da Liberdade da Landeira ao Monte do Vale passando
por algumas ruas da Aldeia, houve ainda a passagem da XIX Romaria a Cavalo, Moita > Viana do
Alentejo e a chegada da Estafeta da Liberdade com o percurso que ligou Vendas Novas a Landeira. À
tarde realizou-se um Torneio da Malha e Foto Paper familiar/equipa acompanhado de Jogos tradicionais.
A Junta de Freguesia de Landeira agradece a presença da população em mais um dia de Liberdade.
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- No dia 27 de Abril de 2019, realizou-se o 1º Aniversário do Grupo de Cantares Alentejanos de Vendas
Novas (Era uma vez…o Cante!).
A Junta de Freguesia de Landeira fez-se representar pela sua Tesoureira a Srª Sandra Grilo.
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- No dia 19 de Maio de 2019, a Comissão Fabriqueira da Igreja de Landeira com o apoio do Município de
Vendas Novas e da Junta de Freguesia de Landeira, realizou mais uma Procissão de velas em Honra
da Nossa Sr.ª de Fátima, uma bonita manifestação de Fé.

- No dia 25 de Maio de 2019, o Rancho Folclórico de Landeira celebrou o seu 41º Aniversário
e para comemorar esta data realizou o seu 38º Encontro Nacional de Folclore, com o objectivo de
divulgar as tradições e identidade da nossa Freguesia.
Estiveram presentes no Encontro o Grupo Típico Cancioneiro de Castelo Branco, Rancho Folclórico da
Costa, Rancho Folclórico “ As Mondeiras das Barrosas”, e como é obvio o Rancho aniversariante.
A Junta de Freguesia de Landeira disponibilizou todo o apoio Logístico solicitado.
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- No dia 31 de maio, o Município de Vendas Novas, organizou no Pavilhão Gimnodesportivo, o habitual
Sarau Desportivo com atividades gímnicas rítmicas e expressivas, no qual participam catorze entidades,
sendo doze delas de Vendas Novas.
Em exibição estiveram os seniores que compõem a classe de ginástica da Junta de Freguesia de
Landeira e de Vendas Novas (incluindo Piçarras, Bombel e Afeiteira) e de mobilidade geriátrica da Junta
de Freguesia de Vendas Novas; a Casa do Benfica em Vendas Novas com dança desportiva, oriental e
aeróbica; a Associação Desportiva 4K VN com as classes de ginástica, judo e patinagem; o Agrupamento
de Escolas de Vendas Novas com os alunos do Curso Psicossocial e os do Curso de Desporto com classe
de step; sevilhanas e flamenco pelo grupo Azahares; o Colégio Laura Vicunha apresenta as classes de
dança e, como não poderia faltar, os ritmos contagiantes do zumba por Zumba VN .
Como entidades convidadas estiveram o Ginásio Clube de Montijo na modalidade de tumbling, e os
Kangurus Cordas do Clube Desportivo da Escola Secundária Miguel Torga com rope skipping (saltar à
corda).
O objetivo da iniciativa é mostrar a diversidade de classes gímnicas, rítmicas e expressivas que as
coletividades do Concelho têm ao dispor da população, assim como o número crescente de munícipes que
já aderiram e que têm por hábito praticar atividade física, em prol de uma vida mais saudável e ativa.

- Dia 01 de Julho de 2019, Dia Mundial da Criança.
Mais um dia em que a Junta de Freguesia de Landeira não se esqueceu das Crianças e para assinalar este
dia ofereceu uma pequena lembrança a todas as crianças do Infantário e da Escola Primária da Freguesia.
Mas não nos podemos esquecer destes princípios: “A criança deve ser protegida contra as práticas que
possam fomentar a discriminação racial, religiosa, ou de qualquer outra índole. Deve ser educada dentro
de um espírito de compreensão, tolerância, amizade entre os povos, paz e fraternidade universais e com
plena consciência de que deve consagrar suas energias e aptidões ao serviço de seus semelhantes”.
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- Nos dias 14 e 15 e 16 de Junho de 2019, realizaram-se as Festividades do Stº António em Vendas
Novas. Mês tradicional de Santos Populares e sardinhadas, de arraiais e música popular.
Santo António é o padroeiro de Vendas Novas, e é em honra dele que as marchas populares saem à rua e
como já é tradição, no dia 14 de Junho, às 21h00, alinham-se os últimos detalhes e relembram-se os
passos. Uma a uma, lá vão as Marchas entrando no recinto. Começa a Marcha da Afeiteira, que teve a
ajuda das crianças do jardim-de-infância; segue-se a Boavista, renascida de tempos idos, volta com fulgor
de antigamente e com uma homenagem às nossas Bifanas; Campos da Rainha surpreende com os passos
de ballet; a Casa do Benfica junta a tradição do folclore à coreografia; a Escolinha do Parque traz a arte
dos mais novos estampada nos trajes; Landeira mostra o cuidado com os pormenores e a Academia
Sénior torna claro que a idade é só um número, o que conta é o espírito.
A juntar à festa, claro que não podiam faltar as sardinhas assadas, os petiscos, bebidas, farturas, doces,
artesanato e quermesse. O baile esteve a cargo de Gil Marques, responsável por aquecer esta noite fria de
Junho.
No dia 15, o arraial e baile com o duo Thy Subry mantiveram a noite animada.
No dia 16 de Junho, para terminar os festejos, os marchantes voltaram a engalanar-se para repetirem o
desfile no Pavilhão Gimnodesportivo, para que todos tivessem oportunidade de apreciar as letras dos
versos, os bordados das saias, os pormenores dos arcos. E uma vez mais, o Pavilhão voltou a encher e a
aclamar os marchantes.
A organização da iniciativa foi da Junta de Freguesia de Vendas Novas e contou com o apoio do
Município de Vendas Novas.
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No dia 22 de Junho de 2019, mais uma vez manteve-se a tradição, a Junta de Freguesia de Landeira
organizou mais um Ano as Festividades do S. João, onde não faltou as respetivas sardinhas, febras,
entremeadas, pão, cerveja e o vinho. Este Ano pela 4ª vez tivemos a atuação de uma Marcha convidada a
Marcha da Penha de França de Lisboa que já é a 3ª vez que nos dá o prazer e honra de a recebermos para
ajudar a abrilhantar a nossa festa e como não podia deixar de ser tivemos também a atuação da Marcha da
Junta de Freguesia de Landeira seguida de Baile com os Thy Subry. A população da Freguesia aderiu
mais uma vez às festividades e teve uma participação extraordinária, onde existiram momentos de muita
alegria e convívio por isso estamos todos de parabéns e temos que agradecer a todas as pessoas que nos
ajudaram e participaram na realização de mais esta festa.
Marcha da Freguesia de Landeira “Landeira também é Fadista no Arraial” É o 6º ano que a coordenação
da Marcha está ao encargo da Freguesia de Landeira, a qual tem toda a honra em vos apresentar os seus
marchantes, com o tema “Landeira também é Fadista no Arraial” A marcha é composta por: 35
Marchantes e 3 Mascotes; 8 Arcos; 1 carro alegórico ao tema; 1 Cantadeira e 1 Ensaiador. Os marchantes
tem idades compreendidas entre os 3 e os 76 anos. A Música é de autoria de Artur Jordão. A letra e a sua
interpretação está ao encargo da bela voz de MARA MONTINHO, bem como a maquilhagem das nossas
marchantes. Todo o guarda roupas esteve ao encargo de Maria Isabel Gomes e Delfina Gaspar as nossas
porta-estandartes, que em conjunto com o seu grupo de costureiras: Maria Vitória, Cecília e Rosita nossas
marchantes, enriqueceram a nossa marcha. A estrutura dos arcos esteve ao encargo do Sr. Laurentino
Ratão, Fernando Grilo e Avelino Patronilho. A ornamentação dos arcos esteve ao encargo de: Anabela,
Carla, Cecília, Constantina, Helena, Mara Batista, Mara Montinho, Paula Estrelo, Rosa Dias, Rosa
Simões, Rosa Silva e Sandra Grilo, todas elas marchantes. A eletrificação esteve ao encargo de Vitor
Serrano e Rafael Serafim. É de louvar o empenho e a envolvência dos nossos componentes na execução
do vestuário, dos arcos e de sua ornamentação. A madrinha da Marcha Mara Montinho e o seu ensaiador
Vitor Serrano agradecem a todos os envolvidos a persistência, dedicação e alegria com que mais um ano
conseguimos com espírito de equipa desenvolver este projeto. Em especial, e em sentida homenagem
temos a missão de vos apresentar a nossa Marcha de 2019, a qual é apadrinhada eternamente por Rodrigo
Montinho.
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- Decorreu nos dias 18, 19, 25 e 28 de junho e de 2 a 5 de julho, mais uma edição do Passeio Convívio
dos reformados, pensionistas e idosos do Concelho de Vendas Novas, que este ano levou cerca de 1.000
munícipes até Atalaia, Alcochete e Samouco.
O passeio deu a conhecer a Igreja de N.ª Sr.ª de Atalaia, o Museu Agrícola, a Zona Ribeirinha de
Alcochete, o Museu de Arte Sacra, terminando com um almoço no Moinho da Praia, em Samouco, e um
animado baile.
O programa ficará certamente na memória de todos os participantes, não só pela possibilidade de
conhecerem a cultura e património do nosso país, como pela jornada de convívio entre família e amigos
de todos os lugares do Concelho de Vendas Novas.
A iniciativa foi organizada pelas Juntas de Freguesia do Concelho, contando com o apoio do Município
de Vendas Novas.
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- Festas Anuais de Landeira2019
Este Ano e pela segunda vez as nossas Festas Anuais foram organizadas pala Comissão de Festas de
Landeira, contaram com o apoio do Município de Vendas Novas, da Junta de Freguesia de Landeira, do
Rancho Folclórico de Landeira do Sporting Clube de Landeira.
No dia 11 de Julho, as Festas foram abençoadas com a Procissão em Honra da Nossa Senhora da Nazaré.
As festas este ano começaram oficialmente no dia 12 de Julho, com a cerimónia de abertura, pelas
entidades oficiais. Seguiu-se um espectáculo musical primeiro com “AR MUSICAL” e de seguida com
LUCY TEIXEIRA. Pela noite dentro houve a actuação da Charanga Cavalinho que acompanhou a
população até ao recinto da largada de toiros (Largo da Igreja).
Dia 13 de Julho, segundo dia de Festa, começou com a “BANDA NOVO RITMO”, seguido do
espectáculo com TANYA. Seguindo-se pela noite dentro e pela segunda vez a actuação da Charanga
Cavalinho.
Terceiro dia de Festa, dia 14 de Julho, este dia começou com um Baile com o “JORGE GOMES”,
seguido de um grande espectáculo com QUIM BARREIROS.
Na tarde do dia 15 de Julho e para o encerramento em beleza das nossas festas realizou-se mais uma
largada de toiros no, (Largo da Igreja).
A Junta de Freguesia de Landeira agradece a dedicação e o empenho a todos os que tornaram possível a
realização de mais uma grande Festa, em especial à Comissão de Festas de Landeira.
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- No dia 12 de Julho de 2019, realizou-se a inauguração da
Requalificação dos Lavadouros Públicos de Landeira, esta
obra foi vencedora do Orçamento Participativo no qual a Junta de
Freguesia concorreu e com a ajuda dos votos de todos os Landeirenses
podemos contar com um investimento Municipal de cerca de 14.000€.
A intervenção contou com a recuperação da estrutura de madeira do
telhado, a substituição de vigas danificadas e das telhas que se
encontravam partidas, a reparação do sistema eléctrico e foram ainda
construídos novos equipamentos sanitários.
Realçamos a importância que esta requalificação respeitou sempre a
traça original do equipamento.
No momento inaugural, para além de demais convidados e
Landeirenses estiveram presentes o Presidente do Município, Luís
Dias e o Presidente da Junta de Freguesia, Vítor Serrano que se
congratulam pela recuperação de um equipamento tão querido e histórico para a população da Freguesia.
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- No dia 22 de Julho de 2019, o Município de Vendas Novas levou a cabo mais uma edição do “Roteiro
Mais Cidadania”, neste caso com o Executivo da Junta de Freguesia de Landeira e com a população, cujo
principal objetivo é a auscultação dos munícipes e das suas preocupações, tentando perceber se as ações
adotadas pela autarquia vão ao encontro dos reais problemas da população e, ao mesmo tempo, avaliar se
as respostas definidas estão a ser eficientes.
Durante a reunião foram abordadas várias questões por parte da população, o que demonstra o seu
interesse na vida do Concelho.
Coube aos eleitos mostrar a sua determinação em fazer os possíveis para atenuar ou resolver os assuntos
abordados, na certeza que é através do diálogo e com o envolvimento de todos que se resolvem os
problemas.

- No dia 11 de Setembro de 2019, à semelhança dos anos anteriores, teve lugar a entrega dos cadernos de
fichas Escolares, pelos Executivos do Município de Vendas Novas e da Junta de Freguesia de Landeira a
todos os alunos do 1º ciclo da nossa Freguesia.
O Governo Português ofereceu os manuais escolares, o Município e a Junta asseguraram as fichas de
atividades.
Esta oferta é uma medida que contínua com o mesmo objetivo, proporcionar igualdade no acesso ao
início do percurso escolar, apoiando desta forma as famílias.
O Executivo da Junta de Freguesia de Landeira deseja a todos um excelente Ano letivo 2019/2020.
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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

Página 27

