Resumo do quarto ano de atividades do Executivo da Freguesia de
Landeira para o Mandato de 2013/2017
Caros Landeirenses,
Depois de mais um ano e a exemplo dos anos anteriores em continuidade ao trabalho efetuado e, após este
quarto ano de mandato do quadriénio 2013/2017, pensamos que executamos as metas definidas para estes
4 Anos com muita dedicação, empenho e trabalho e nesse sentido chegamos ao fim deste mandato com o
sentimento de dever cumprido.
Não podemos deixar de agradecer o voto de confiança que foi dado a esta equipa para mais um
quadriénio 2017/2021, neste sentido e para enaltecer esse voto de confiança vamos continuar a trabalhar
em prol da população da nossa Freguesia. Vamos Amar Landeira, vamos Amar Vendas Novas.
No momento em que comemoramos o 33º 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 quarto ano de mandato, nomeadamente entre Outubro de
2016 e Outubro 2017, realçamos que muitas destas atividades tiveram o apoio e a ajuda da Assembleia de
Freguesia de Landeira, do Município de Vendas Novas, das Instituições, Organizações, Associações e
População da Freguesia de Landeira, às quais agradecemos o seu empenho, dedicação e ajuda.
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- No dia 30 de Novembro de 2016, foi assinado o Contrato de Doação da Sede do Rancho Folclórico
de Landeira (Fração autónoma) designada pela letra “B”, destinada a serviços, com entrada e saída pelo
número 17 da Rua da Vinha Grande, da Freguesia de Landeira, Concelho de Vendas Novas, que integra o
prédio urbano sito no Lote 5, da referida Rua e Freguesia, instituído em regime de propriedade horizontal,
pela apresentação 606, de 21 de Novembro de 2013, descrita na Conservatória do Registo Predial de
Vendas Novas sob a descrição nº 323/20131121, com registo de aquisição a favor da mencionada Junta
de Freguesia pela apresentação nº 2841, de 13 de Fevereiro de 2015, inscrita na matriz predial urbana de
mesma Freguesia sob o artigo 534.
Este Contrato de Doação foi assinado pelo Sr. Presidente Vítor Dias Serrano em representação da Junta
de Freguesia de Landeira, que DOOU a respetiva (Fração autónoma) e pelo Sr. Raúl Elias Amálio em
representação do Rancho Folclórico de Landeira, que aceitou a respetiva DOAÇÃO.

- No dia 30 de Novembro de 2016, o Executivo da Junta de Freguesia de Landeira, ofereceu às crianças
da Freguesia uma lembrança alusiva à Quadra Natalícia.
Esta lembrança foi entregue neste dia porque se tratava de um calendário de Natal e para que as crianças
possam usufruir e entrar nesta Quadra tão especial para elas, vão ter uma janelinha do calendário para
abrir todos os dias até ao dia 24 de Dezembro e desfrutarem do chocolate que lá vão encontrar.
Esperamos que os mais pequeninos tenham gostado da surpresa.
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- No dia 30 de Novembro de 2016, assinalou-se o 32º 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 32 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 baile com os Thy Subry
e o espetáculo realizado pelo Grupo Musical Banza.
A População, o Executivo da Junta de Freguesia, o 1º Secretário 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 Sr.ª Paula Valentim,
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 âmbito do Orçamento Participativo Vendas Novas 2015, o Executivo da Junta de Freguesia de
Landeira no dia 07 de Dezembro de 2016, deu por concluído o projeto “Requalificação e Modernização
das Instalações da Junta.” Nomeadamente no que diz respeito à requalificação do espaço e
melhoramento no atendimento à população.
O Executivo da Junta de Freguesia tem noção que a infraestrutura do edifício tem também necessidade de
melhorias, a nível da cobertura, para evitar as infiltrações e permitir renovar o salão e neste sentido vamos
tentar resolver os problemas conforme a nossa disponibilidade financeira.
Mas neste momento o que estava em causa era finalizar o projeto ao qual concorremos e só graças à
votação da população da Freguesia no Orçamento Participativo Vendas Novas 2015, isso foi possível.
O nosso agradecimento a todos os que contribuíram para a conclusão deste projeto.

- No dia 10 de Dezembro 2016, A Associação de Jovens de Landeira realizou o seu 23º Aniversário e
Jantar de Natal 2016. A Festa teve o início pelas 19h30, com o Jantar de Natal após o qual houve
animação com o espetáculo do Teatro Estranhamente Louco e Absurdo que apresentou a peça “ Que avó
inconveniente”, de seguida houve animação musical com o Sr. José Martinho & Rui Mareco.
O Sr. Presidente da Junta de Freguesia Vítor Serrano, esteve presente em representação da mesma.
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- No dia 19 de Dezembro de 2016, decorreu no salão da Junta de Freguesia de Landeira mais um ” Natal
Solidário”, ou seja houve a entrega de bens a agregados familiares carenciados.
Natal é solidariedade e partilha e, neste sentido, o Município de Vendas Novas e as Juntas de Freguesia
do Concelho uniram-se para levar a cabo o “Natal Solidário”, iniciativa que permite a 230 famílias
carenciadas do Concelho passarem uma quadra mais afortunada.
Os vales com os bens alimentares e o bolo-rei foram entregues à tarde, às famílias de Vendas Novas e, à
noite, às da freguesia de Landeira. Do cabaz fazem parte produtos essenciais 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 419,22 euros
(Indexante dos Apoios Sociais), o que comprova a sua situação de carência económica.
As autarquias do Concelho fazem questão de manter esta medida que permite tornar mais farta e feliz a
ceia de mais de 200 famílias Vendasnovenses.

- No dia 23 de Dezembro de 2016, em
frente à Igreja da Nossa Senhora da
Nazaré foi, aceso o Madeiro de Natal.
Esta iniciativa teve a organização da Junta
de Freguesia de Landeira, com o apoio do
Município de Vendas Novas. Envolvidos
pelo espírito natalício o Presidente da
Câmara, Luís Dias, e o Presidente da
Junta, Vítor Serrano agradeceram a
presença de todos neste momento tão
simbólico para a comunidade, que já se
repete pela segunda vez.
Esta iniciativa foi abrilhantada pelo Coral
Notas Livres, que nos brindou com alguns
clássicos desta época festiva.
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- No dia 07 de Janeiro de 2017, o Sporting Clube de Landeira festejou o seu 64º Aniversário.
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.

- No dia 13 de Janeiro de 2017, o Exmo Senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
enviou um convite ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Landeira, Vítor Serrano, para assistir a um
concerto pela Fadista Cuca Roseta seguido de um Porto de Honra, na Aula Magna da Universidade de
Lisboa.
Foi com muito orgulho que o Sr. Presidente Vítor Serrano representou a Freguesia de Landeira.
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- No dia 08 de Março de 2017, o Executivo da Junta de Freguesia de Landeira decidiu celebrar o Dia
Internacional da Mulher reunindo todas as mulheres que fizeram questão e podiam estar presentes
num lanche, oferecendo uma flor e uma pequena lembrança. A nossa mãe, esposa, filhas, avós, tias,
primas, irmãs, sogra, cunhadas mas também as nossas amigas, aquela professora que nos inspirou ou
aquela mulher que está a fazer a diferença na nossa terra enfim uma homenagem a todas as mulheres da
Freguesia neste dia tão importante para elas.
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- No dia 10 de Março de 2017, realizou-se mais uma "Night Run Seaside" de Vendas Novas, uma
corrida e caminhada de 5 km que teve como objetivo principal celebrar o Dia Internacional da Mulher
através da prática de atividade física, convidando a subir ao pódio as mulheres mais rápidas mas dando,
igualmente, possibilidade aos homens de participarem. A iniciativa assume ainda uma vertente solidária,
já que por cada inscrição recebida, 1 euro reverte a favor da "Corações com Coroa", uma associação
sem fins lucrativos e ONGD que promove uma cultura de solidariedade, igualdade de oportunidades e
inclusão sócio-afetiva de pessoas em situações de vulnerabilidade, risco ou pobreza.
A animação musical está assegurada com o grupo Grupo de Bombos Tradicionais Portugueses
"TradiBombos" e com a banda "Tributo a Ivete Sangalo e Daniela Mercury".
A Night Run Seaside é organizada pelo Município de Vendas Novas, tem organização técnica da Xistarca
e da Associação de Atletismo de Évora; patrocínio da Seaside; apoio da Nedphyl, Intermarché e Etelgra;
colaboração da GNR e Bombeiros Voluntários de Vendas Novas e tem como media partner a Running
Magazine a Granada FM.
A população da nossa Freguesia na sua maioria Mulheres, fizeram questão de participar neste evento,
tendo a Junta de Freguesia de Landeira dado todo o apoio necessário.

- Como tem sido habitual nos últimos anos, e com a preocupação constante deste Executivo, com os
cidadãos mais desfavorecidos neste caso em concreto, os reformados. Este Ano a Junta de Freguesia de
Landeira resolveu dar continuidade ao trabalho já efetuado e durante o Mês de Abril de 2017, executou o
preenchimento dos documentos para o IRS do Ano 2016.
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;

Executivo 2013/2017

Página 12

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 120 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 12 de Abril, realizou-se uma reunião entre o Executivo do Município de Vendas Novas, o
Executivo da Junta de Freguesia de Landeira e um grupo de comerciantes da Freguesia.
Esta reunião teve como assunto principal as alterações feitas ao Regulamento Municipal sobre a venda
ambulante. Foram analisados vários artigos do Regulamento no intuito de ajudar os comerciantes da
Freguesia a reagirem e saberem atuar no caso de se sentirem lesados com a presença de vendedores
ambulantes.
- Mais um Ano em que festejamos o dia da Liberdade na nossa Freguesia.
Este ano as Comemorações do dia 25 de Abril, começaram no dia 23 de Abril de 2017, com o
4º Passeio Familiar de Bicicleta. Um momento de Liberdade, descontração e divertimento.
Inserido nas comemorações no 23 de Abril de 2017. O Sporting Clube Landeira com o apoio da Junta de
Freguesia de Landeira, organizou um torneio amigável de Futsal onde todos foram vencedores.
As Comemorações do dia da Liberdade continuaram no dia 25 de Abril, com uma aula de aquecimento
dada pela Professora Raquel Varela, seguiu-se a Caminhada da Liberdade que este Ano ligou a Landeira a
Nicolaus. Em Nicolaus assistimos à chegada da Estafeta da Liberdade com o percurso que ligou Vendas
Novas a Nicolaus.
Assistiu-se também à inauguração do Parque de Merendas seguido de um almoço convívio entre todos os
participantes nas comemorações.
À tarde realizou-se um Torneio da Malha.
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, a Freguesia de Landeira recebeu pelas 12h00, os romeiros que participam na XVII
Romaria a Cavalo entre Moita e Viana do Alentejo. No local foi feita uma singela cerimónia
religiosa de bênção da N.ª Sr.ª da Boa Viagem, com a entrega de um ramo de flores por parte do
Presidente da Câmara Municipal, Luís Dias, em representação da população da Freguesia, o qual proferiu
ainda uma palavras de incentivo a todos os romeiros.
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- No dia 19 de Maio, o Pavilhão Gimnodesportivo Municipal encheu para assistir ao Sarau Desportivo,
promovido pelo Município de Vendas Novas.
Depois do desfile dos estandartes, o Presidente da Câmara Municipal, Luís Dias, deu as boas-vindas aos
atletas e ao público e entregou uma lembrança às entidades participantes. No total participaram cerca de
450 atletas divididos por 17 classes desportivas, sendo 15 delas de Vendas Novas.
Participaram os seniores que compõem a classe de ginástica das Juntas de Freguesia de Landeira e
de Vendas Novas (Piçarras, Bombel, Afeiteira) e de mobilidade geriátrica da Junta de Freguesia de
Vendas Novas; a Casa do S.L. Benfica em Vendas Novas com danças de salão nas classes competição,
infantil e alunos com trissomia 21; a Associação Desportiva 4Kids que trouxe ginástica, judo e
patinagem; a ELZ Unit Academy com ballet, sevilhanas, boxe e hip-hop; o grupo de ginástica do G.D.C.
Pioneiros de Vendas Novas apresentou uma coreografia de aeróbica; o Colégio Laura Vicunha exibiu as
classes de dança júnior e dança master e, como não poderia faltar, os ritmos contagiantes do zumba por
Zumba Fit VN/Fundação Salesianos (prof. Ana Martins) e pelo grupo que junta alunas do GDR Afeiteira
e GDRC das Craveiras (prof. Nuno Aldeias).
Como entidades convidadas estiveram os alunos do Colégio Militar, nas disciplinas de minitrampolim e
mesa alemã, que juntou mestria e muita coordenação.
Uma vez mais ficou demonstrado a diversidade de classes gímnicas, rítmicas e expressivas que as
coletividades do Concelho têm ao dispor da população, assim como o número crescente de munícipes que
já aderiram e que têm por hábito praticar atividade física, em prol de uma vida mais saudável e ativa.

- No dia 23 de Maio, a Av. 25 de Abril foi o ponto de partida e chegada da 23.ª Corrida da Cidade de
Vendas Novas, que decorreu no dia 21 de maio e contou com 1.265 participantes, sendo 482 nos 10 km
EDP Distribuição; 91 nos 5 km Intermarché de Vendas Novas; 560 na Caminhada Família Delta e 132 na
Corrida Jovem.
A partir das 09h30, a Corrida Jovem começou a animar a Avenida, com os participantes a serem divididos
em função da idade, desde os minis aos juvenis, com percursos dos 200 aos 1.000 metros. Todos foram
vencedores e, por isso, depois de cortarem a meta tinham à sua espera a medalha da prova e um lanchinho
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para reporem energias (oferecido pelo Intermarché de Vendas Novas e a Soc. Panificadora de Vendas
Novas).
A partida para os 10 km EDP Distribuição foi dada às 10h20 pelo Presidente da Câmara Municipal, Luís
Dias, e passados 30’49'' cortou a meta Andralino Furtado (Sporting Clube de Portugal) ao sprint com o
atleta que se classificou em segundo, Bruno Paixão (Beja A.C.), vencido apenas por um segundo de
diferença. A melhor feminina foi Emília Pisoeiro (C.A.P. E. Pisoeiro), uma repetente já no pódio desta
prova, terminado com o tempo de 35’49".
Seguiu-se a partida para a corrida 5 Km Intermarché de Vendas Novas e Caminhada Família Delta. Na
corrida foram vencedores dois atletas de clubes da terra, Rodrigo Carrilho (Casa do SL Benfica em
Vendas Novas) com 16’10" e Maria Beatriz Saramagaio (Estrela Futebol Clube), terminando aos 20’53".
Os participantes da caminhada fizeram os seus cinco quilómetros de marcha em ritmo descontraído e de
lazer, já que não existia competição, terminando a prova em ambiente familiar. Para além de dedicarem
uma manhã à atividade física, foram ainda solidários com a Liga Portuguesa Contra o Cancro (Núcleo da
Região Sul, conseguindo 1.300 euros de donativo.
Foram ainda sorteados, entre todos os participantes, dez carrinhos de compras Intermarché de Vendas
Novas.Como programa complementar esteve a animação com a Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de
Vendas Novas, a banda “Jazz à Brás” e com o grupo de teatro da “Associação Teatro das Artes”, que
levou alguns cartazes a dar um tom mais engraçados à prova. No final, os atletas puderam ainda fazer a
sua massagem com a GFD Running e a FisioNovas.
Este ano, tal como tinha sido prometido, todos tiveram direito a uma senha para comerem uma bifana,
numa clara promoção do produto gastronómico mais afamado de Vendas Novas. Esta oferta só foi
possível graças à parceria encetada com 10 estabelecimentos da cidade: Boavista; Bifanas & Companhia;
Casa do SL Benfica; A Chaminé; Horta e Bolota; Império das Bifanas; Mostarda QB; Passion Café;
Planícies e O Silva.
A 23.ª edição da Corrida da Cidade foi organizada pelo Município de Vendas Novas, com organização
técnica da Xistarca e Associação de Atletismo de Évora; patrocínio da EDP Distribuição, Delta Cafés,
Intermarché de Vendas Novas, Etelgra; apoio da Panificadora Central de Vendas Novas, Lda;
colaboração da ADN Trilhos, GNR, Bombeiros Voluntários de V. Novas, Associação Teatro das Artes,
Agrupamento de Escolas e teve como media partner a Rádio Granada, RUNning Magazine e O
Praticante.
Algumas pessoas da nossa Freguesia, fizeram questão de se associar a este evento, tendo a Junta de
Freguesia de Landeira dado todo o apoio necessário para a sua participação
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- No dia 27 de Maio de 2017, realizou-se mais uma Procissão de velas em honra da Nossa Senhora de
Fátima com a passagem da imagem pelas ruas de Landeira e Nicolaus.
Este ato de fé teve a organização da Comissão Fabriqueira da Igreja de Landeira com o apoio da Junta de
Freguesia e da Câmara Municipal de Vendas Novas.

- No dia 01 de Junho de 2017, 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.
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- Nos dias 9 e 11 de Junho de 2017, realizaramse pela 4ª vez as Marchas Populares em
Vendas Novas, para celebrar o Santo
António, com a organização da Junta de
Freguesia de Vendas.
É o quarto ano que a coordenação da Marcha
da Freguesia de Landeira está ao encargo
da Freguesia de Landeira, a qual tem toda a
honra em vos apresentar os seus marchantes.
Landeira Linda Princesa é o tema da Marcha da
Freguesia de Landeira para este Ano.
Recordando os tempos em que Landeira foi
palco das honras feitas ao casamento entre o
Rei Henrique IV de Castela e a Infanta
Portuguesa D. Joana: «Além das festas que em
Lisboa se fizeram, outras honradas justas na
Landeira», segundo os documentos, no século
XIV.» A marcha é composta por 10 arcos: 40
Marchantes 1 Porta-estandarte 1 Cantadeira 1
Ensaiador Contamos com marchantes com
idades compreendidas entre os 7 anos e 90
anos. A Música é de autoria de Artur Jordão e
letra de Rodrigo Montinho. A Interpretação da
Letra está ao encargo da bela voz de Mara
Montinho. Todo o guarda roupas esteve ao
encargo da Dª Maria Isabel a nossa, porta-estandarte, que em conjunto com o seu grupo de costureiras que
passo a citar: Ana, Amélia, Cecília, Cilinha, Delfina, Maria Delfina, Maria Vitória e Rosita, enriqueceram
a nossa marcha. A estrutura dos arcos esteve ao encargo dos Senhores: Laurentino Ratão, Fernando Grilo
e Avelino Patronilho. Na ornamentação dos arcos contamos com a preciosa ajuda de: Helena Monteiro,
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Rosa Dias, Rosa Simões, Rafaela Serafim, Carla Louro, Anabela Matos, Maria Adelaide, Rodrigo
Montinho, Rafael Serafim e Vítor Serrano. Um agradecimento especial também às nossas cabeleireiras de
serviço: Helena Monteiro, Rosa Dias e Cecília Barrozinha. Agradecimento ás nossas maquilhadoras:
Mara Montinho, Alice Nunes , Joana Serrano Carolina Serrano e Rafaela Serafim. Um agradecimento
especial da parte do Sr. Presidente da Junta Vitor Serrano e de todos os marchantes para o nosso Padrinho
e Ensaiador e Coreografo Rodrigo Montinho. Sendo esta uma marcha com muitas faixas etárias, a
coreografia tinha que se adaptar a todos. Neste aspeto o Rodrigo sempre com a sua calma que
conhecemos, conseguiu com que este grupo atingisse o seu objetivo. Para ele o meu muito obrigado e já
agora Rodrigo: Vai pensando que para o ano há mais. Mara Montinho, Madrinha da Marcha, Cantadeira
da Marcha, maquilhadora da marcha, Ajudante do ensaiador. Muito obrigado por aceitares mais um ano
estas tarefas. Da parte dos marchantes o agradecimento é reciproco. É de louvar o empenho e a
envolvência dos nossos componentes na execução do vestuário, dos arcos e de sua ornamentação.
Agradecimento à empresa R.E.P pelo donativo que deu e com
o qual ornamentamos parte dos nossos arcos. Agradecimento
a um anónimo que pelo 3º ano consecutivo concedeu um
donativo à marcha permanecendo no anonimato mas no
coração de todos nós! Agradecimento ao Sporting Clube de
Landeira pela cedência das instalações para os nossos
ensaios. Agradecimento à junta de freguesia de Vendas
Novas na pessoa da sua presidente Paula Valentim e restante
equipa pelo apoio à nossa marcha. Agradecimento ao
Município de Vendas Novas na pessoa do seu presidente Dr.
Luís Dias e restante equipa pelo apoio à nossa Marcha. Um
agradecimento especial do Sr. Presidente a todas os
componentes da marcha. Todos sabemos que sem eles não
era possível esta marcha, mas todos eles para além de
marcharem também contribuíram em 100 % para a execução
de tudo o que hoje aqui apresentamos. Um Agradecimento
Especial às pessoas que não pertencendo à constituição física
da marcha, deram o seu grande contributo. Resta nos dizer
que esta Marcha é apadrinhada por:
Rodrigo Montinho e Mara Montinho.

Executivo 2013/2017

Página 20

- No dia 24 de Junho de 2017, 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 2ª vez tivemos a atuação de uma Marcha convidada a
Marcha da Penha de França de Lisboa e como não podia deixar de ser tivemos também a atuação da
Marcha da Junta de Freguesia de Landeira seguida de Baile com a Dina Santos. A população da Freguesia
aderiu mais uma vez às festividades e teve uma participação extraordinária, onde existiram momentos de
muita alegria e convívio por isso estamos todos de parabéns e temos que agradecer a todas as pessoas que
nos ajudaram e participaram na realização de mais esta festa.
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- No dia 10 de Julho, abriu mais uma edição do Programa de Comparticipação de Medicamentos
aos Idosos Mais Carenciados do Concelho, cujo período de candidaturas, terminou a 4 de agosto.
O objetivo é apoiar 120 idosos na aquisição de medicamentos nas farmácias locais, num montante de 150
euros por beneficiário, totalizando 18.000 euros de verba disponível.
Destina-se a munícipes recenseados e residentes no Concelho de Vendas Novas há mais de 2 anos, em
alojamento familiar, com idade igual ou superior a 65 anos e que se encontrem em situação de
comprovada carência económica (rendimento mensal per capita do agregado familiar igual ou inferior ao
valor do salário mínimo nacional).
Este é um projeto do Município e Juntas de Freguesia de Landeira e Vendas Novas, com a parceria das
Farmácias Nova, Santos Monteiro e Ribeiro.
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- Festas Anuais de Landeira2017
Mais um Ano em que as nossas Festas foram organizadas pelo Sporting Clube Landeira, contaram com o
apoio do Município de Vendas Novas, da Junta de Freguesia de Landeira, do Rancho Folclórico de
Landeira e dos Cafés Delta.
As festas este ano começaram no dia 14 de Julho e foram abençoadas com a Procissão em Honra da
Nossa Senhora da Nazaré que foi acompanha pela Banda Filarmónica de Cabrela.
Seguiu-se um espectáculo musical com os Amantes do Alentejo e para terminar a noite um baile com os
Contra Ponto.
Dia 15 de Julho, segundo dia de Festa, começou com a Banda D.F.B. Diana Ferreira Banda que nos
apresentou o espectáculo “FÉNIX TOUR 2017”.
Para terminar o segundo dia de festejos tivemos a Banda Gritos Mudos com um tributo aos Xutos &
Pontapés.
Terceiro e último dia de Festa, dia 16 de Julho, este dia foi totalmente dedicado ao Folclore, com o
XXXVI Encontro Nacional de Folclore que contou com a presença dos seguintes Grupos:
Rancho Folclórico de Landeira;
Grupo Etnográfico Danças e Cantares do Concelho de Sobral de Monte Agraço;
Grupo Etnográfico Danças Aldeia de Pardilho;
Rancho Folclórico Regional do Sorraia.
Para terminar a Festa tivemos um Baile com os THY SUBRY
Na restauração tivemos 3 tasquinhas:
O B´JARDAS;
A Comissão de Festas de Landeira;
A Taberna do Fuinha
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.
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- No dia 11 de Setembro de 2017, à semelhança dos anos anteriores, teve lugar a entrega dos Manuais
Escolares, pelos executivos do Município de Vendas Novas e da Junta de Freguesia de Landeira a todos
os alunos do 1º ciclo da Freguesia.
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 as famílias nos tempos difíceis em que vivemos.
A Junta de Freguesia de Landeira deseja a todos um excelente Ano letivo 2017/2018.

- No dia 16 de Setembro de 2017, O Município de Vendas Novas com a colaboração das Freguesias do
concelho, colocaram em prática, o Programa de Comparticipação de Medicamentos aos Idosos
Carenciados do Concelho, numa sessão que teve lugar no Auditório Municipal e, posteriormente, na Junta
de Freguesia de Landeira.
Foram entregues os cartões de beneficiário aos 120 idosos em situação de comprovada carência
económica que foram contemplados com esta medida. Cada um dispõe de um montante de 150 euros,
num total de 18 mil euros de investimento, que serão utlizados na aquisição de medicamentos nas
farmácias locais durante um ano.
Este é um projeto do Município de Vendas Novas, da Junta de Freguesia de Landeira e da Junta de
Freguesia de Vendas Novas, com a parceria das Farmácias Nova, Santos Monteiro e Ribeiro.
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O Executivo da Junta de Freguesia de Landeira
O Presidente da Junta de Freguesia,
Vítor Dias Serrano

O Secretário da Junta de Freguesia,
Rafael Brito Serafim
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A Tesoureira da Junta de Freguesia,
Sandra Maria Patuleia Grilo
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