Resumo do primeiro 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 primeiro ano de
mandato do quadriénio 2017/2021, pensamos que cumprimos as metas definidas.
Com muita dedicação, animo e trabalho, vamos prosseguindo o caminho que traçámos 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 34º 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 1º ano de mandato, nomeadamente entre Outubro de 2017 e Outubro 2018 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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- Tomada de Posse – Mandato 2017/20121
No dia 22/10/2017, realizou-se nas instalações do Edifício Sede da Junta de Freguesia de Landeira o Ato
de Instalação e Primeira Reunião de Funcionamento da Assembleia de Freguesia de Landeira, resultante
das eleições autárquicas que decorreram a 01 de Outubro de 2017, com os seguintes resultados:
PS – 286 votos
PCP/PEV – 131 votos
PPD/PSD – 47 votos
Em Branco – 1 voto
Nulos – 4 votos
Nesta sessão tomaram posse, os Eleitos para a Assembleia de Freguesia de Landeira foram também
eleitos os vogais para o Executivo da Junta de Freguesia de Landeira para o mandato de 2017/2021.
O Executivo da Junta de Freguesia de Landeira ficou composto pelos seguintes Eleitos:
Presidente – Sr. Vítor Dias Serrano (PS)
Secretário – Sr. Rafael Brito Serafim (PS)
Tesoureira – Srª Sandra Maria Patuleia Grilo (PS)
A Assembleia de Freguesia de Landeira ficou composta pelos seguintes Eleitos:
Presidente – Sr. Francisco José Dos Santos Martins (PS)
1º Secretário – Sr. Cerino Do Carmo Chibeles Amarante Charrua (PS)
2ª Secretária - Srª Marisa Alexandra Martins Alminhas (PS)
Vogal - Sr. José António Rodrigues Marciano (PS)
Vogal – Sr. Fernando Anacleto Grilo (PS)
Vogal – Sr. Júlio Manuel Maria Boavista (CDU)
Vogal – Sr. João Manuel Ninhos Sá (CDU)
No final da Cerimónia houve um pequeno lanche convívio para todos os presentes.
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- Celebrações Natalícias
No dia 30 de Novembro de 2017, como já se tornou
um hábito nesta quadra festiva e este Ano não foi
exceção, o Executivo da Junta de Freguesia de
Landeira, ofereceu algumas lembranças às crianças
da Freguesia. Para além dos chocolates, este Ano
também oferecemos um pinheirinho de Natal no
sentido de sensibilizar as crianças para a importância
que a natureza tem nas nossas vidas e também
porque o pinheiro de Natal é uma das lendas desta
quadra.
" Há muito, muito tempo, na noite de Natal, existiam
três árvores junto do presépio: uma tamareira, uma
oliveira e um pinheiro. Ao verem o Menino Jesus
nascer, as três árvores quiseram oferecer-lhe um
presente. A oliveira foi a primeira a oferecer, dando
ao Menino Jesus as suas azeitonas. A tamareira, logo
a seguir, ofereceu-lhe as suas doces tâmaras. Mas o
pinheiro, como não tinha nada para oferecer, ficou
muito infeliz. As estrelas do céu, vendo a tristeza do
pinheiro, que nada tinha para dar ao Menino Jesus,
decidiram descer e pousar sobre os seus galhos,
iluminando e enfeitando o pinheiro. Quando isto
aconteceu, o Menino Jesus olhou para o pinheiro,
levantou os braços e sorriu! Reza a lenda que foi
assim que o pinheiro – sempre enfeitado com luzes – foi eleito a árvore típica de Natal."
Esperamos que as crianças tenham gostado da ideia e se lembrem deste dia na sua vida futura.
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- No dia 30 de Novembro de 2017, assinalou-se o 33º 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 33 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
“Fenix Tour” realizado pela Banda D.F.B.
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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 e a Presidente da Assembleia Municipal Sr.ª
Hermínia Henriques, cantaram os parabéns, cortaram o bolo e brindaram a mais um ano de
Aniversário. Por isso estamos todos de Parabéns.
No dia 01 de Dezembro de 2017, e ainda incluídos nas comemorações do 33º Aniversário da Junta
realizou-se no Polidesportivo da Freguesia um dia dedicado ao desporto com Jogos Tradicionais, Ténis,
Malha e Futebol. De salientar que este dia desportivo teve a responsabilidade do Rodrigo Patoleia.
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- No dia 09 de Dezembro de 2017, a Associação de Jovens de Landeira, comemoraram o seu 24º
Aniversário e organizaram um Jantar de Natal. Para além do jantar houve um espetáculo musical com
José Martinho e David Chaves, seguido de um espetáculo de dança com Danças do Mundo.
Em representação da Junta de Freguesia esteve o Secretário o Sr. Rafael Serafim.
- No Dia 09 de Dezembro de 2017, o Dr. Luís Dias, Presidente da Câmara Municipal de Vendas Novas,
foi eleito como o novo substituto de
Manuel Machado, reeleito Presidente do
Conselho Diretivo da Associação
Nacional de Municípios Portugueses
(ANMP), no XXIII Congresso da
Associação, que se realizou em Portimão.
O Conselho Diretivo é o órgão executivo
da Associação, cabendo-lhe, entre outras,
as funções de executar as linhas de
atuação definidas pelo Congresso; dar
cumprimento
às
deliberações
do
Conselho-geral; tomar posição perante
quaisquer órgãos do Estado ou entidades
públicas sobre assuntos de interesse para
as autarquias locais; executar os planos de
atividades e os orçamentos da Associação.
A representar o Município de Vendas
Novas, estiveram presentes no Congresso,
o Presidente e a Vice-presidente da
Câmara Municipal, Luís Dias e Ana Carla Barros, a Presidente da Assembleia Municipal, Hermínia
Henriques e o Presidente da Junta de Freguesia de Landeira, Vítor Serrano.
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- No decorrer das férias Escolares no Mês de Dezembro de 2017, a Junta de Freguesia de Landeira em
parceria com a A.J.L. desenvolveram o projeto “Natal Ativo”, que teve como intuito envolver os
jovens da Freguesia na prática desportiva em época de férias.
As atividades estiveram a cargo de Rodrigo Patoleia que foi o monitor do Projeto, inserido no Programa
de Ocupação Temporária de Jovens do Município de Vendas Novas.
- No dia 19 de Dezembro de 2017, foram entregues os vales do “Natal Solidário”, iniciativa que este
ano permite que 231 famílias carenciadas do Concelho passem uma quadra mais afortunada.
Pelas 12h00, foram entregues os vales e respetivos bolos-rei às 27 famílias da Freguesia da Landeira e,
pelas 15h00, no Fórum Cultural “A Praça”, foram entregues aos restantes 204 beneficiários.
Os vales podem ser levantados num supermercado local 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 421,32 euros (Indexante dos Apoios Sociais), o que comprova a sua situação de
carência económica.
O Município de Vendas Novas e a Juntas de Freguesia do Concelho fizeram questão de manter esta
medida solidária, que permite, todos os anos, tornar mais farta e feliz a ceia de mais de 230 famílias
Vendasnovenses.

- No dia 23 de Dezembro de 2017, em frente à Igreja da Nossa Senhora da Nazaré, foi aceso o

Madeiro

de Natal.
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. O Madeiro de Natal esteve aceso até ao
dia 6 de Janeiro, para que as famílias e os
amigos pudessem desfrutar e viver o verdadeiro
espírito de Natal.
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- No dia 07 de Janeiro de 2018, o Sporting Clube de Landeira festejou o seu 65º Aniversário,
esta festa começou com um almoço, foram homenageados alguns dos sócios mais antigos, tudo
acompanhado com o espetáculo de Fado na voz da Susana Martins. 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 01 de Fevereiro 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.
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 2018.
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.
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- No dia 08 de Março de 2018, 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.

- No dia 16 de Março decorreu a 5ª edição da NIGHT RUN SEASIDE, juntando cerca de 1.300
participantes, numa noite em que a vontade de praticar atividade física foi superior ao conforto de ficar no
sofá. O nosso primeiro agradecimento vai, sem sombra de dúvidas, para todos os patrocinadores que
permitiram levar por diante esta iniciativa mas, não podemos deixar de valorizar todos estes valentes
atletas, que mesmo com a iniciativa adiada uma semana e a chuva a ameaçar, recusaram-se a desistir.
As primeiras a experimentar o alcatrão foram as destemidas dos saltos altos que, do alto dos seus 4 cm,
mostraram que uma mulher não sai do salto nem para correr! Seguiu-se o tiro de partida para as atletas
femininas, depois para os masculinos, caminhada e cãominhada. Foi bom de ver um mar de gente a
colorir algumas das principais artérias da cidade, vencendo cada quilómetro até cortarem a meta instalada
na pista de atletismo. Para alguns foi a estreia nos 5km, para outros o superar de um objetivo, mas, na
verdade, o resultado é o menos importante, o que interessa é nunca desistir. Uma festa que terminou com
a atribuição e prémios às vencedoras, sorteio de vales Seaside entre todos os participantes, animação com
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a banda “Paper Hearts” e com um brinde à solidariedade, consubstanciado na entrega de 1.400 euros de
donativo à Acreditar – Associação de Pais e Amigos e Crianças com Cancro.
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 2018, executou o
preenchimento dos documentos para o IRS do Ano 2017.
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 130 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.
- 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 Estafeta da Liberdade com o
percurso que ligou Landeira a Vendas Novas e a Caminhada da
Liberdade da Landeira ao Monte do Vale passando por algumas
ruas da Aldeia. À tarde realizou-se um Torneio da Malha e o 5º
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Passeio Familiar de Bicicleta. A Junta de Freguesia de Landeira agradece a presença da população em
mais um dia de Liberdade.

Executivo 2017/2021

Página 14

-No dia 26 de Abril a nossa Freguesia recebeu, os romeiros que participam na XVIII 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, do Presidente da Junta de Freguesia, Vítor Serrano e da população de Landeira. Pós esta paragem
seguiram caminho em direção a Casebres, passando pela Ribeira da Marateca e outros caminhos locais.
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- Nos dias 3 e 4 de Maio de 2018, A Junta de Freguesia de Landeira fez questão de estar presente na II
Feira do Bem-Estar e Segurança, que contou a presença de cerca de 40 instituições locais, regionais e
nacionais, ligadas ao lazer, cidadania, saúde e segurança.
Todas as escolas foram convidadas a visitar a Feira e a interagir com as atividades que os diferentes
espaços proporcionavam. O Município esteve representado através do Serviço Municipal de Proteção
Civil, no qual foi feito um jogo de sensibilização para proteção e limpeza da floresta.
A iniciativa foi organizada pelo Agrupamento de Escolas e contou com o apoio do Município de Vendas
novas.
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- No dia 20 de maio, as ruas de Vendas Novas receberam mais uma Corrida da Cidade, um evento
desportivo que já vai na sua 24.ª edição e que este ano aconteceu precisamente no dia em que Vendas
Novas celebrou 25 anos com cidade.
A iniciativa contou com 1.072 participantes, divididos entre as quatro modalidades que compõem a
prova: 10 e 5 km de corrida, caminhada e corrida jovem.
Como programa complementar, esteve a animação pela Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Canha,
pelos alunos do Curso de Desporto da Escola Secundária e pelas animadoras do Município que levaram
alguns cartazes a dar um tom mais humorístico à prova. A novidade deste ano foi o espaço infantil com
insufláveis e matraquilhos das “Diversões Alentejano” que fez as delícias dos mais novos.
Na vertente solidária, foram conseguidos 1.100 euros a favor da Acreditar – Associação de Pais e Amigos
da Crianças com Cancro.
Entre todos os participantes foram ainda sorteados cabazes de compras e, antes da entrega protocolar de
prémios, foi inaugurada a icónica garrafa de Coca-Cola, oferecida pela marca como forma de comemorar
os 40 anos em Portugal. A peça de arte decorada pelo artista Miguel Caeiro, mais conhecido por “RAM”,
ficará agora a embelezar o parque desportivo municipal.
A 24.ª Corrida da Cidade foi organizada pelo Município de Vendas Novas, teve organização técnica da
Xistarca e da Associação de Atletismo de Évora; patrocínio da EDP Distribuição, Delta Cafés, Diversões
Alentejano, Luís Guerra Mateus & Filhos Lda, Etelgra, Nedphyl, Água do Vimeiro, Coca-Cola, Juntas de
Freguesia de Vendas Novas e Landeira; colaboração da GNR, Bombeiros Voluntários de V. Novas, ADN
Trilhos e teve como media partner a Rádio Granada e a RUNning Magazine.
O Sr. Presidente da Junta, Vítor Dias Serrano, esteve presente na cerimónia de entrega dos prémios aos
vencedores.
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 25 de Maio de 2018, realizou-se mais um Sarau Desportivo no Pavilhão Gimnodesportivo,
promovido pelo Município de Vendas Novas, onde a actividade física esteve em destaque.
Participaram catorze entidades, sendo doze delas de Vendas Novas.
Em exibição estiveram os seniores que compõem a classe de ginástica das Juntas de Freguesia de
Landeira e de Vendas Novas (Piçarras, Bombel, Afeiteira e Cercimor) e de mobilidade geriátrica da Junta

de Freguesia de Vendas Novas; a Casa do Benfica em Vendas Novas trouxe dança desportiva, oriental e
adaptada; a Associação Desportiva 4Kids exibiu as classes de ginástica, judo e patinagem; a ELZ Unit
Academy com hip-hop; houve sevilhanas e famenco pelo grupo Azahares; as alunas do G.D.C. Pioneiros
de Vendas Novas apresentaram uma coreografia de aeróbica; o Colégio Laura Vicunha apresentou as
classes de dança e, como não poderia faltar, os ritmos contagiantes do zumba por Zumba VN (prof. Ana
Martins) e Nuno Aldeias Zumba.
Como entidades convidadas estiveram os alunos do Colégio Militar, nas disciplinas de ginástica de solo,
minitrampolim e mesa alemã, e os alunos da Escola D. Sancho II (Elvas), ambos com magníficos
desempenhos, carregados de mestria e muita coordenação, que foram deveras ovacionados pelos
presentes.
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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 26 de Maio de 2018, o
Rancho Folclórico de Landeira
celebrou o seu 40º Aniversário
e para comemorar esta data
realizou o seu 37º Encontro
Nacional de Folclore, com o
objectivo de divulgar as
tradições e identidade da nossa
Freguesia.
Estiveram
presentes
no
Encontro o Rancho Folclórico
do Baixo Vouga, o Rancho
Folclórico Cantarinhas de
Barro, o Grupo de Danças e
Cantares
Regionais
do
Faralhão e como é obvio o
Rancho aniversariante.

- No dia 30 de Maio de 2018, 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.
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- Dia 01 de Julho de 2018, 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 15 e 17 de Junho de 2018, realizaram-se as Festividades do Stº António em Vendas Novas.
Mês tradicional de Santos Populares e sardinhadas, de arraiais e música popular.
As festividades começaram no dia 15, o Largo da Igreja de Santo António recebeu o arraial e o desfile das
oito marchas participantes, nomeadamente: Academia Sénior, Afeiteira, Casa do Benfica, Chafariz,
Colégio Laura Vicunha, Escolinha do Parque, Landeira e Piçarras.
Durante o desfile cada Marcha mostrou com orgulho e depois de muito trabalho e dedicação os seus
trajes, canções e coreografias.
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A juntar à festa, claro que não podiam faltar as sardinhas assadas, os petiscos, bebidas, doces e
quermesse. Artesanato local e espaço de diversões infantis
também marcaram presença. O baile esteve a cargo do duo
Célia e António Silva.
No dia 17, 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 e da Delta
Cafés.
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- No dia 23 de Junho de 2018, 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 3ª vez tivemos a atuação de uma Marcha convidada a
Marcha da Penha de França de Lisboa que já é a 2ª 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 o Paulo das Vacas. 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.
É o quinto ano que a coordenação da Marcha está ao encargo da Junta de Freguesia de Landeira, a qual
tem toda a honra em vos apresentar os seus marchantes.
LANDEIRA É FESTA, LANDEIRA É SÃO JOÃO,LANDEIRA SAI Á RUA DE ARCO E BALÃO
é o tema da marcha da Freguesia de Landeira 2018.
A marcha é composta por :
14 – Arcos; 1 Mastro; 42 Marchantes; Porta Estandartes; Mascote; Cantadeira e ensaiador.
Os marchantes têm idades compreendidas entre os 5 e os 91 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 também ela Madrinha da
nossa marcha.
Todo o guarda roupas esteve ao encargo da Dª Maria Isabel e Delfina Gaspar as nossas porta-estandarte,
que em conjunto com o seu grupo de costureiras Maria vitória e Rosita nossa marchante enriqueceram a
nossa Marcha
A estrutura dos arcos esteve ao encargo dos Senhores: Laurentino Ratão, Fernando Grilo, Avelino
Patronilho e António Serafim.
Na ornamentação dos arcos contamos com a preciosa ajuda de: Helena Monteiro, Rosa Dias, Rosa
Simões, Rafaela Serafim, Carla Louro, Anabela Matos, Maria Adelaide, Paula Estrelo, Mara Batista,
Rafael Serafim, Vítor Serrano, Cerino Charrua e Nuno.
É de louvar o empenho e a envolvência dos nossos componentes na execução do vestuário, dos arcos e de
sua ornamentação.
Agradecimento a um anónimo que pelo 4º ano consecutivo concedeu um donativo á nossa 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 á Junta de Freguesia de Vendas Novas na pessoa da sua presidente Dr.ª 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 á nossa Marcha.
Um agradecimento especial para todos 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 também especial às
pessoas que não pertencendo à
constituição física da marcha, deram o
seu grande contributo.
Em Especial e em sentida homenagem
temos a missão de vos apresentar a nossa
marcha de 2018 a qual será :
APADRINHADA ETERNAMENTE POR RODRIGO MONTINHO
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- No dia 26 de Junho de 2018, realizou-se mais um Passeio Convívio dos reformados, pensionistas e
idosos do Concelho de Vendas Novas, organizado pelas Juntas de Freguesia do Concelho, com o apoio do
Município. Os nossos Séniores começaram por visitar o Museu do Vinho em Alcobaça onde viram os
instrumentos e maquinaria que eram utilizados na produção do vinho. Para além da visita houve ainda
uma prova de vinhos da região.
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A seguir visitaram a igreja do Mosteiro de Alcobaça. A maior igreja de Portugal, com 100 metros de
comprimento. O local onde estão sepultados D. Pedro I e D Inês de Castro, protagonistas de uma bela e
trágica história de amor.
O almoço foi no restaurante Viamar, após o qual houve o respectivo bailarico.

- No decorrer do Mês de Julho de 2018, procedeu-se a trabalhos de manutenção e à pintura do
Cemitério.
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- Festas Anuais de Landeira2018
Este Ano e pela primeira 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 e da Rádio Granada.
As festas este ano começaram no dia 13 de Julho, com o grupo Cantares Alentejanos, logo após e mais
uma vez foram abençoadas com a Procissão em Honra da Nossa Senhora da Nazaré.
Seguiu-se um espectáculo musical primeiro com JORGE NICE e de seguida com BELITO CAMPOS.
Dia 14 de Julho, segundo dia de Festa, começou com a Banda REMIX, seguido do espectáculo com
“LOS ROMEROS”. Pela noite dentro houve a actuação da Xaranga Cavalinho que acompanhou a
população até ao recinto da largada de toiros (Largo da Igreja).
Terceiro dia de Festa, dia 15 de Julho, este dia começou com um Baile com os THY SUBRY, seguido de
um grande espectáculo com a ROSINHA.
Na tarde do dia 16 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 24 de Agosto de 2018, realizou-se uma ação de team building na
Freguesia de Landeira, com o intuito de valorizar a escola primaria de
Landeira, pintando as salas de aulas das nossas crianças.
Esta ação foi promovida pelo Município de Vendas Novas e pela Junta de
Freguesia de Landeira.
Esperamos que a nossa contribuição tenha servido para melhorar este espaço
essencial à criação e construção dos sonhos e do futuro dos mais jovens
Landeirenses.
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No dia 12 de Setembro de 2018, 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.
A Junta de Freguesia de Landeira deseja a todos um excelente Ano letivo 2018/2019.
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- No dia 15 de Outubro de 2018, 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 Salão da Junta de Freguesia de Landeira e,
posteriormente, no Fórum Cultural “A Praça”..
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.

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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