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Pólo Barreiro 

Rua José Elias Garcia, nº 33 1º - 2830-349 - Barreiro        
Telefones: 212 076 872 / 915 725 804 

Pólo Lavradio 

Largo 25 de Abril 2835-400 - Lavradio             
Telefones: 212 023 747 

Mensagem da Presidente

Volvido um ano após ter assumido 
funções, é com enorme satisfação que 
me dirijo à população da União das 
Freguesias de Barreiro e Lavradio. 

Ainda que na era das redes sociais, 
temos consciência que nem tod@s têm 
acesso à informação, pelo que 
assumimos um compromisso: fazer 
chegar “as notícias e conquistas da 
Freguesia” em formato de revista. 

Foi um ano de muito trabalho, de 
empenho de toda a equipa, não só do executivo, mas de tod@s @s 
operacionais que diariamente colaboram para um “fazer diferente”. 
Estamos conscientes das dificuldades que ainda temos pela frente, do 
que ainda está por cumprir, mas temos a noção do que foi já 
concretizado: 

- A melhoria das instalações da Junta no Lavradio, devolvendo o espaço 
à comunidade, com novas respostas e serviços de proximidade. 

- A melhoria da manutenção do espaço público, através do investimento 
em nova maquinaria, veículos e ferramentas de trabalho. 

- O investimento na manutenção das escolas e estabelecimento de uma 
relação estreita e próxima com as direções de agrupamento e 
coordenações de escola. 

- A dinamização dos espaços públicos, através da criação de novas 
iniciativas ou da devolução à população de festividades de grande 
relevância local (como é caso das Festas do Lavradio em Honra de 
Santa Margarida ou ainda a I Feira da Ginja do Barreiro). 

- O estabelecimento ou reforço de parcerias, de modo a proporcionar 
uma melhor qualidade de vida ou a abertura de novas oportunidades 
para a freguesia, como a criação de um posto de atendimento dos CTT. 

- A reabilitação do Polidesportivo da Avenida Bento Gonçalves (vulgo 
Avenida da Praia). Um novo conceito para a prática do desporto 
informal, em estreita relação com o meio envolvente e com o rio, 
dirigido a toda a família. 

O trabalho está à vista de tod@s.  

O importante não é dizer, é fazer, diariamente, seguindo o desígnio que 
pautará sempre a nossa atuação: sozinhos vamos mais rápido, mas 
juntos vamos mais longe! 

Um abraço! 

Gabriela Guerreiro

Destaques desta Edição
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Intervenção Social, Higiene Urbana e Espaços Verdes, Proteção Civil, Recursos 
Humanos e Finanças. 

Atendimento: terça-feira, das 10h00 às 12h00 (mediante marcação prévia)

O Novo Executivo

Gabriela Guerreiro  (Presidente)  

Sustentabilidade e Ambiente, Juventude. 

Atendimento: segunda-feira, das 09h00 às 10h00 (mediante marcação prévia) 

Álvaro Ferreira  (Secretário) 

Tesouraria e Educação. 

Atendimento: segunda-feira, das 16h00 às 17h00 (mediante marcação prévia)

Sérgio Antunes  (Tesoureiro)  

Comunicação e Imagem, Cultura. 

Atendimento: sexta-feira, das 14h00 às 15h00 (mediante marcação prévia) 

Ana Cabral (Vogal) 

Associativismo e Desporto. 

Atendimento: segunda-feira, das 15h00 às 16h00 (mediante marcação prévia)

João Lampreia  (Vogal)  
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Um novo Polidesportivo 
nasce na “Avenida da 
Praia” 

O Executivo da União das Freguesias 
de Barreiro e Lavradio , tendo assumido 
funções no dia 24 de outubro de 2017, 
após ter procedido a um levantamento 
exaustivo sobre as condições de 
segurança e de utilização, de todos os 
equipamentos que se encontram sob a 
sua responsabilidade de manutenção, 
tomou a decisão de encerrar no dia 20 
de fevereiro,  o polidesportivo da Av. 
Bento Gonçalves (Av. da Praia), por falta 
de segurança para os seus utilizadores.  

Em parceria com a Câmara Municipal do 
Barreiro e a Proteção Civil, concluiu-se 
que este equipamento há muito que 
carecia de intervenção de fundo que vai 
passar necessariamente pela sua total 
reabilitação, de modo a que possa ser 
devolvido, com dignidade, à população. 

A sua reabilitação foi uma obra 
complexa porque implicou desde logo, a 
remoção, em segurança, de toda a 
estrutura em ferro, passando pelo 
desenho e edificação de um novo 
espaço que responda às atuais e futuras 
necessidades desportivas da população 
do Barreiro e desta União de Freguesias 
em particular. 

No passado dia 12 de outubro,  foi 
realizada uma Conferência de Imprensa, 
na qual a Presidente da Junta 
apresentou o projeto para este novo 
espaço desportivo, destacando-se as 

suas características inovadoras e a 
prática, em simultâneo, de diferentes 
modalidades desportivas, com o intuito 
de ir ao encontro das diferentes 
necessidades desportivas dos potenciais 
utilizadores. Prevê-se a sua conclusão no 
final do mês de outubro.  

UF de Barreiro e Lavradio 
aposta numa nova 
Imagem 

No dia 20 de abril, a União das 
Freguesias de Barreiro e Lavradio 
apresentou publicamente a Nova 
Imagem e o novo Site Institucional, 
iniciativa determinante no reforço da 
projeção desta autarquia no contexto da 
cidade do Barreiro e da garantia de uma 
freguesia mais interligada, próxima e 
partilhada por todos/as. Pretendeu-se 
com esta iniciativa apresentar a nova 
imagem desta autarquia que tem 
subjacente os principais elementos que 
representam o território de atuação, não 
descurando as raízes históricas mas 
imprimindo a necessária modernidade, 
respeitando a identidade local.  

Assumindo os meios digitais uma 
importância cada vez mais significativa 
na vida das pessoas, o novo Site 
Institucional integra novos serviços 
online, novos menus mais funcionais, 
tornando a informação mais acessível e 
simples para a consulta, com maior 
capacidade e qualidade de interação 
com os/as cidadãos/cidadãs, apostando 
em novas dinâmicas de participação e 
numa comunicação de proximidade. 

Open Day - Lavradio 
devolve as instalações 
da Junta à comunidade 
A 5 de maio foi  reinaugurado o edifício 
do Lavradio da União das Freguesias de 

Barreiro e Lavradio, numa ótica de 
reaproximação da junta de freguesia à 
comunidade. 

Sob o mote “Mais Proximidade, mais 
freguesia”, um dos  projetos âncora 
deste Executivo, divulgaram-se alguns 
serviços disponibilizados  à comunidade, 
destacando-se a abertura do Posto dos 
CTT e a apresentação dos projetos 
“Freguesia Sénior” e “Freguesia  Apoia”. 
Neste mesmo dia, foram assinados dois 
protocolos, um  com os CTT e outro com 
o Centro de Reformados e Idosos do  
Vale da Amoreira, Instituição Particular 
de Solidariedade Social d e  utilidade 
pública  (CRIVA). Dispondo o pólo do 
Lavradio de uma sala que foi 
requalificada já pelo novo Executivo, 
sendo um espaço que se destinará não 
só a iniciativas promovidas por esta 
autarquia, mas também por entidades 
que pretendam  dinamizar ações de 
âmbito cultural, educativo ou formativo, 
promoveu-se um momento simbólico da 
sua abertura, com o descerrar de uma 
placa de inauguração, com a 
denominação de “Sala do Salineiro”.

Freguesia em Revista
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A manutenção dos espaços públicos é 
uma prioridade para o atual Executivo 
desta Autarquia, incluindo-se aqui a 
limpeza das ruas (varredura), bem como 
o corte de ervas e manutenção de 
algumas zonas ajardinadas. Há ainda 
um longo caminho a percorrer, mas 
temos consciência de que foram 
diversas as ações de melhoria 

efetuadas.  

Um das nossas prioridades foi 
disponibilizar aos operacionais novos 
equipamentos de proteção individual, 
nomeadamente calçado, coletes 
refletores e t- shirts. Paralelamente, 
foram adquiridas novas ferramentas e 
maquinaria, num investimento total de 
3.200 € (60 vassouras, 9 roçadoras 
portáteis e 1 máquina de corte de relva 
com sistema mulching), que 

proporcionaram uma maior eficácia e 
eficiência no trabalho desenvolvido, 
bem como uma maior satisfação por 
parte de quem o executa. 
Apostou-se, igualmente, na 
subcontratação de alguns serviços 
especializados, ao nível da aplicação de 
Fitofarmacêuticos, sobretudo para a 
zona do Lavradio Vila e Fidalguinhos, 
num investimento total de 4000€.  

Mas mais importante que a aquisição de 
nova maquinaria, é a aposta numa 
relação de proximidade com os/as 
trabalhadores/as, assente numa cultura 
aberta de trabalho, com um objetivo 
comum: servir mais e melhor os nossos 
fregueses! 

Investimentos na manutenção do espaço público são notórios

GERIR, CONSERVAR E 
PROMOVER A LIMPEZA 
DOS ESPAÇOS 
PÚBLICOS: 

COMPETÊNCIAS 
ESTRATÉGICAS 

DA NOSSA 
ATUAÇÃO

HIGIENE URBANA E ESPAÇOS VERDES: A NOSSA EQUIPA

Freguesia ao lado do Movimento Associativo
Consciente da relevância que o 
movimento associativo tem para a 
população do Barreiro, e em particular 
para a população desta União das 
Freguesias, o atual executivo 
estabeleceu, desde a primeira hora, um 
diálogo de proximidade com os seus 
dirigentes, com vista a identificar 
dificuldades, mas também a traçar 
projetos de futuro.  

Destaca-se a este nível a elaboração e 
consequente aprovação em Assembleia 
de Freguesia, de um Regulamento de 
Apoio ao Movimento Associativo, o qual 
veio dotar esta área de intervenção de 

uma maior transparência e justiça, na 
atribuição deste tipo de apoios 
consultável, na página oficial desta 
União das Freguesias:  

www.ufbarreirolavradio.pt.  

O apoio ao movimento associativo 
concretizou-se na disponibilização de 
diversos apoios financeiros (no valor 
global de 3600€), bem como em apoios 

de natureza logística (transportes, 
palcos, aparelhagens sonoras, cortes de 
ervas, limpeza de espaços e outro tipo 
de intervenções).  

Estamos conscientes das inúmeras 
dificuldades, mas sabemos, que em 
conjunto, poderemos traçar uma linha 

orientadora que permita às 
coletividades, associações e IPSS, 
desenvolver projetos e ações futuras, 
sustentadas num olhar criativo e de 
modernidade, que acompanhe os 
desafios da sociedade atual. 

EQUIPA DO PÓLO DO BARREIRO EQUIPA DO PÓLO DO LAVRADIO

AS ASSOCIAÇÕES E AS 
COLETIVIDADES COMO PARCEIROS 

NO DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO DA FREGUESIA
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Mais Proximidade, Mais 
Freguesia: viver mais e melhor 
n(a) nossa Freguesia 
Sob o mote “Mais Proximidade, Mais Freguesia”, 
juntamente com outros parceiros, a União das 
Freguesias de Barreiro e Lavradio pretende 
apostar na articulação entre entidades, facilitar o 
encaminhamento para as respostas sociais 
existentes na comunidade, promover a qualidade 
de vida das pessoas e, ainda, identificar, de forma 
mais eficaz e eficiente, as situações de isolamento 
e de maior carência social. Para tal, foram criados 
dois projetos: Freguesia Apoia e Freguesia Sénior.  

No âmbito do Freguesia Apoia, pretende-se um 
atendimento a todos/as os/as munícipes, em 
matérias como: o esclarecimento sobre as 
respostas existentes no concelho e na freguesia 
com documentação organizada (Segurança Social, 
RSI, PSP, IPSS, apoio alimentar, Câmara Municipal 
do Barreiro, Centro de Emprego entre outras) e a 
submissão de IRS.  

O Freguesia Sénior é mais direcionado para 
pessoas com 65 ou mais anos, pretendendo -se 
criar uma Agenda Sénior, anual, que promova 
atividades como: sessões de esclarecimento nas 
áreas da saúde, segurança, economia doméstica, 
auto-estima, economia, leitura animada, visitas a 
museus e idas ao teatro, passeios e, ainda 
iniciativas que estimulem a motricidade física 
através do yoga, zumba, defesa pessoal e outras 
práticas desportivas.  

Manutenção do parque 
escolar: as Escolas como 
prioridade 
A melhoria das condições físicas do parque 
escolar da Freguesia são uma das principais 
preocupações. Não se pode defender uma 
freguesia verdadeiramente inclusiva e com 
preocupações e responsabilidades sociais 
acrescidas, se se descurar a qualidade e o trabalho 

com as Direções e Coordenações de 
Agrupamentos e Escolas da freguesia.  

Assim, desde a primeira hora que se 
estabeleceram canais de comunicação abertos 
entre a escola e a freguesia, quer no planeamento 
de atividades, quer na agilização das necessidades 
de manutenção e intervenção nos diferentes 
equipamentos escolares.  

Neste primeiro ano de mandato, importa destacar 
sobre esta matéria:  

- Forte investimento na melhoria do parque 
escolar, através da realização de pequenas 
intervenções de manutenção, quer por 
administração direta, quer por adjudicação a 
fornecedores especializados nestas matérias 
(aproximadamente 6500€).  

- Diálogo sistemático com as direções e 
coordenações de escola, com vista ao levanta- 
mento das necessidades e avaliação do trabalho 
realizado.  

- Apoio logístico e/ou financeiro na realização de 
atividades de natureza social e cultura.  

Acessos da Igreja de Santa 
Margarida (Lavradio) foram 
intervencionados 
Consciente do perigo existente nos acessos à 
Igreja de Santa Margarida, no Lavradio, 
nomeadamente por parte da população mais 
envelhecida, foi feita uma pequena intervenção 
que passou pelo desvio da circulação pedonal, 
vedando a passagem pela zona danificada pelas 
raízes das árvores e construindo um passeio para 
que os peões possam fazer a sua circulação. 
Sabemos que não resolvemos em definitivo os 
problemas, mas estamos conscientes que, desta 
forma minimizámos os riscos iminentes de queda. 
A médio prazo, irá ocorrer uma intervenção mais 
profunda, nomeadamente, nas árvores que ali 
estão colocadas, por parte dos serviços 
competentes da Câmara Municipal do Barreiro. 

Colocação de 
cortinas numa das 
salas da Escola Básica 
nº 1 do Lavradio.

Freguesia em Revista

Acessos à Igreja de 
Santa Margarida a 
serem 
intervencionados.
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No dia 25 de setembro, assinalou-se o 
33o Aniversário da Vila do Lavradio. 
Sendo um dia de festa, foi comemorado, 
na parte da manhã, com o Hastear das 
Bandeiras, na presença do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal do 
Barreiro, Frederico Rosa, e ao som dos 
“Batuqueiros da Escola Básica 2o e 3o 
ciclos de Álvaro Velho”. No seu discurso, 
a Senhora Presidente da Junta, Gabriela 
Guerreiro, recordou que “ a Vila do 
Lavradio respira história e estará sempre 
associada ao desenvolvimento, ao 
crescimento e à dinâmica do Concelho 
do Barreiro. Marcada economicamente 
pela produção da vinha, pela explora- 
ção das marinhas para obtenção de sal, 
foi também refúgio da nobreza durante a 
peste que marcou Portugal no século 
XVI. Foi elevado a Vila por duas vezes, a 
primeira em 1670 e a segunda a 25 de 
setembro de 1985. É pois esta última 
data que aqui assinalamos, uma data 
que a todos nos deve honrar. Lavradio é 
hoje uma Vila, integrada numa União de 

Freguesias, com uma densidade 
populacional considerável, com história 
e com uma vontade permanente de 
reflorescer. A história que marca esta vila 
merece ser honrada todos os dias, 
através das ações que a cada um de nós 
competirá fazer. Das autarquias, 
passando pelo movimento associativo, 
pelas escolas, pelas empresas, pelo 
comércio e pela sua população, todos e 
todas poderemos fazer a nossa parte. E 
qual é a nossa parte? Certamente que 
não será viver apenas do que marcou o 
passado da vila, mas sim encontrando 
formas para que se possa ir 
modernizando, crescendo e 
encontrando pontos que reforcem a 
coesão e identidade dos Lavradienses. 
Perto do primeiro ano de mandato, o 
atual executivo desta Junta de Freguesia 
procura a cada dia fazer a sua parte, 
dignificando a história desta vila, 
melhorando a qualidade de vida da sua 
população, com os olhos colocados no 
futuro.”  

Na parte da tarde, assinalamos a 
efeméride com uma cerimónia de 
reconhecimento e agradecimento aos/às 
trabalhadores/as da Junta de Freguesia, 
que operam diretamente no Lavradio, 
não só os que trabalham na higiene 
urbana, mas também os que se 
encontram nos serviços administrativos. 
Como forma de agradecimento, foi 
oferecido a quem está diariamente na 
rua, um crachá, com a seguinte frase: 
“Lavradio, uma vila de afetos. 
Obrigada!”  

25 de setembro: Comemoração dos 33 anos da elevação do Lavradio a Vila
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Principais efemérides assinaladas

Freguesia em Revista

Natal 2017 

O Natal na freguesia foi comemorado 
em estreita parceria com os 
comerciantes, que colocaram enfeites 
nas suas árvores de Natal, concebidos 
pelos/as alunos/as do Agrupamento 
de Escolas Álvaro Velho e CERCIMB. 
Destaque também para as Paradas de 
Natal quer na “vila” do Lavradio, quer 
nos Fidalguinhos, na companhia do Pai 
Natal e de outros “bonecos” natalícios, 
ao som do Grupo de Batukeiros do 
Agrupamento de Escolas Álvaro Velho.  

Carnaval 2018 - Uma mancha de cor 
que “pintou” a nossa freguesia 

As ruas da Lavradio e do Barreiro 
encheram-se de cor e alegria com os 
desfiles das crianças, pessoal docente 
e não docente das diferentes Escolas 
(públicas, privadas e IPSS) da nossa 
Freguesia, assim como com a 
Universidade da Terceira Idade do 
Barreiro. 
A animação e a diversão foram uma 
constante, assim como a criatividade, 
entusiasmo e alegria que o desfile 
provocou nas nossas crianças.  

8 de março - Dia Internacional da 
Mulher 

No âmbito das comemorações do Dia 
Internacional da Mulher, no dia 8 de 
março, o Executivo da União das 
Freguesias de Barreiro e Lavradio, 
decidiu homenagear as mulheres da 
nossa freguesia, distribuindo flores e 
um cartão alusivo a esta efeméride. 
Este pequeno gesto simbólico 
pretendeu felicitar todas as mulheres e 
defender uma freguesia mais justa e 
necessariamente mais igualitária.  

Principais efemérides assinaladas 
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Natal 2017 
O Natal na freguesia foi comemorado em estreita parceria com os comerciantes, que colocaram 
enfeites nas suas árvores de Natal, concebidos pelos/as alunos/as do Agrupamento de Escolas Álva-
ro Velho e CERCIMB. 
De aq e amb m pa a a  Pa ada  de Na al q e oco am q e  na ila  do La adio, q e  no  
Fidalg inho , na companhia do Pai Na al e de o o  boneco  na al cio , ao om do G po de 
Batukeiros do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho.  

Carnaval 2018  ma mancha de cor q e pin o  a nossa freg esia 
As ruas da Lavradio e do Barreiro encheram-se de cor e alegria com os desfiles das crianças, pes-
soal docente e não docente das diferentes Escolas (públicas, privadas e IPSS) da nossa Freguesia, 
assim como com a Universidade da Terceira Idade do Barreiro.  
A animação e a diversão foram uma constante, assim como a criatividade, entusiasmo e alegria que 
o desfile provocou nas nossas crianças. 

8 de mar o   Dia Internacional da Mulher 
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, o Executivo da 
União das Freguesias de Barreiro e Lavradio, decidiu homenagear as mulheres da nossa freguesia, 
distribuindo flores e um cartão alusivo a esta efeméride. Este pequeno gesto simbólico pretendeu 
felicitar todas as mulheres e defender uma freguesia mais justa e necessariamente mais igualitária.  

Comemorações do 25 de abril 2018 
Para comemorar o 25 de abril,  foram hasteadas, no período da manhã, as bandeiras nas nossas 
instalações no Barreiro e no Lavradio, ao som da fanfarra do Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Sul e Sueste. 
Na noite anterior, ocorreu a Marcha da Liberdade, numa organização conjunta entre a Câmara 
Municipal do Barreiro e todas as Juntas de Freguesias, culminando com o concerto do Miguel 
Araújo, no Parque da Cidade. 
Juntos/as, celebrámos a liberdade, a democracia e a igualdade! 

Vai acontecer... 

Desde o dia 7 de maio que 
se encontra nas instalações da 
Junta de Freguesia, no Lavra-
dio, um Posto de CTT com os 
seguintes serviços: 

Correio e Encomendas 

Acei a o Clien e  Con ra-
tuais 

A i o - Corre pond ncia 

A i o - Encomendas 

A i o - Expresso 

Cai a  de Correio Indi id ai  

Correio A l  In ernacional  
Normal | Registado | Verde 

Embalagen  Po ai  

Encomenda  

E pre o - Enviar Encomen-
das Urgentes 

E pre o - Ponto de Entrega 
para receber encomendas 

E pre o In ernacional - 
Enviar Encomendas Interna-
cionais 

Prod o  Fila lico  

SIGA 

Saq e a  Almofadada  

Selo  

Finanças e Pagamentos 

En io de ale   Internacio-
nais e Nacionais  

Pagamen o de Coima  

Pagamen o de Fa ra  

Pagamen o de Impo o  

Pagamen o de Por agen  (p
-pago) 

Pagamen o de Vale  

Outros Serviços 

Bilhe e  para E pe c lo  

Carregamen o de Telem ei  

onde, durante quatro dias, foi 
possível visitar a Feira das 
Tasquinhas e Artesanato, 
assistir a diversos concertos 
no palco principal, dar um 
pezinho de dança nos bailes 
pop la e  do palco da pi ci-
na , a i i  ao Fe i al de 
Ranchos Folclóricos, participar 
na Procissão em Honra de 
Santa Margarida e nas diferen-
tes celebrações religiosas ou 
apoiar o movimento associati-
vo, assistindo e participando 
no programa cultural e des-
portivo. 

Nos dias 26, 27, 28 e 29 de 
julho decorreram as Festas 
do Lavradio, em Honra de 
Santa Margarida, recuperando 
assim uma tradição de outro-
a, e igida  h  m i o pelo  

Lavradienses que ali puderam 
reencontrar amigos, recordar 
histórias antigas, renovar a sua 
fé ou reforçar laços de amiza-
de. 

A Comissão de Festas, a qual 
a União das Freguesia de Bar-
reiro e Lavradio presidiu, 
organizou as festividades 

A Popular FM foi a rádio ofi-
cial das Festas, fazendo a sua 
cobertura durante os 4 dias e 
transmitindo em direto desde 
o Recinto das Festas, trazendo 
amb m ma m o-cheia  de 

artistas que abrilhantaram as 
noites de 26 e 27 de julho. 

Destaca-se do programa 
outros artistas como o grupo 
Companhia Limi ada , com o 
e  e pe c lo Ag a ela 

M ical  e a R h Ma lene q e 
abrilhantou o encerramento 
das Festas. 

Junta disponibiliza serviços CTT 

Festas do Lavradio em Honra de Santa Margarida  

I Feira da Ginja do Barreiro 
Feira centenas de pessoas que 
puderam degustar a ginjinha em 
copo de chocolate, saborear 
produtos regionais, dançar ao 
som da música em palco, entre 
tantas outras atividades que ali 
foram promovidas. Destaca-se 
o facto de terem sido criados 
produtos alusivos à Feira como, 
por exemplo, um prato de 
polvo com molho de ginja, 
cocktails de ginja ou, até, copos 
com a g a a o 1  Fe a da 
Ginja . 

Esta Feira surge da tradição que 
os Barreirenses têm há já lar-

gos anos, de ir beber ginja na 
noite da consoada, concentran-
do-se junto a um dos espaços 
m ico  da cidade, a a ca d  O 
Man el da Galega , endo ma 
iniciativa de geração popular e 
espontânea. Se a Ginja é algo 
que une os Barreirenses no 
Natal, porque não criar um 
e en o oficial  em o no de e 
mesmo fruto, que promova o 
convívio e o reencontro de 
amigos e que, sobretudo, seja 
uma excelente oportunidade de 
sair à rua e de usufruir da nossa 
cidade. 

Nos dias 8, 9 e 10 de junho 
realizou-se a I Feira da Ginja do 
Barreiro, no Largo e Mercado 
1  de maio, celebrando-se um 
dos produtos que tem vindo a 
identificar a nossa cultura local, 
num espaço que permitiu 
potenciar o comércio local e 
ab a a  o  e pa o  come -

ciais que ali estão situados. 

O evento teve uma enorme 
adesão não só em termos de 
aquisição de stands, mas tam-
bém por parte da população, 
que aderiu em massa a esta 
iniciativa, tendo passado pela 
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Comemorações do 25 de abril de 2018 

Para comemorar o 25 de abril, foram hasteadas, no período da manhã, as bandeiras 
nas nossas instalações no Barreiro e no Lavradio, ao som da fanfarra do Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Sul e Sueste. 
Na noite anterior, ocorreu a Marcha da Liberdade, numa organização conjunta entre a 
Câmara Municipal do Barreiro e todas as Juntas de Freguesias, culminando com o 
concerto do Miguel Araújo, no Parque da Cidade. Juntos/as, celebrámos a liberdade, 
a democracia e a igualdade!  

O QUE VAI 
ACONTECER 

NA FREGUESIA

Principais efemérides assinaladas 

Página 6 Freguesia em Revista 

Natal 2017 
O Natal na freguesia foi comemorado em estreita parceria com os comerciantes, que colocaram 
enfeites nas suas árvores de Natal, concebidos pelos/as alunos/as do Agrupamento de Escolas Álva-
ro Velho e CERCIMB. 
De aq e amb m pa a a  Pa ada  de Na al q e oco am q e  na ila  do La adio, q e  no  
Fidalg inho , na companhia do Pai Na al e de o o  boneco  na al cio , ao om do G po de 
Batukeiros do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho.  

Carnaval 2018  ma mancha de cor q e pin o  a nossa freg esia 
As ruas da Lavradio e do Barreiro encheram-se de cor e alegria com os desfiles das crianças, pes-
soal docente e não docente das diferentes Escolas (públicas, privadas e IPSS) da nossa Freguesia, 
assim como com a Universidade da Terceira Idade do Barreiro.  
A animação e a diversão foram uma constante, assim como a criatividade, entusiasmo e alegria que 
o desfile provocou nas nossas crianças. 

8 de mar o   Dia Internacional da Mulher 
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, o Executivo da 
União das Freguesias de Barreiro e Lavradio, decidiu homenagear as mulheres da nossa freguesia, 
distribuindo flores e um cartão alusivo a esta efeméride. Este pequeno gesto simbólico pretendeu 
felicitar todas as mulheres e defender uma freguesia mais justa e necessariamente mais igualitária.  

Comemorações do 25 de abril 2018 
Para comemorar o 25 de abril,  foram hasteadas, no período da manhã, as bandeiras nas nossas 
instalações no Barreiro e no Lavradio, ao som da fanfarra do Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Sul e Sueste. 
Na noite anterior, ocorreu a Marcha da Liberdade, numa organização conjunta entre a Câmara 
Municipal do Barreiro e todas as Juntas de Freguesias, culminando com o concerto do Miguel 
Araújo, no Parque da Cidade. 
Juntos/as, celebrámos a liberdade, a democracia e a igualdade! 

Vai acontecer... 

Desde o dia 7 de maio que 
se encontra nas instalações da 
Junta de Freguesia, no Lavra-
dio, um Posto de CTT com os 
seguintes serviços: 

Correio e Encomendas 

Acei a o Clien e  Con ra-
tuais 

A i o - Corre pond ncia 

A i o - Encomendas 

A i o - Expresso 

Cai a  de Correio Indi id ai  

Correio A l  In ernacional  
Normal | Registado | Verde 

Embalagen  Po ai  

Encomenda  

E pre o - Enviar Encomen-
das Urgentes 

E pre o - Ponto de Entrega 
para receber encomendas 

E pre o In ernacional - 
Enviar Encomendas Interna-
cionais 

Prod o  Fila lico  

SIGA 

Saq e a  Almofadada  

Selo  

Finanças e Pagamentos 

En io de ale   Internacio-
nais e Nacionais  

Pagamen o de Coima  

Pagamen o de Fa ra  

Pagamen o de Impo o  

Pagamen o de Por agen  (p
-pago) 

Pagamen o de Vale  

Outros Serviços 

Bilhe e  para E pe c lo  

Carregamen o de Telem ei  

onde, durante quatro dias, foi 
possível visitar a Feira das 
Tasquinhas e Artesanato, 
assistir a diversos concertos 
no palco principal, dar um 
pezinho de dança nos bailes 
pop la e  do palco da pi ci-
na , a i i  ao Fe i al de 
Ranchos Folclóricos, participar 
na Procissão em Honra de 
Santa Margarida e nas diferen-
tes celebrações religiosas ou 
apoiar o movimento associati-
vo, assistindo e participando 
no programa cultural e des-
portivo. 

Nos dias 26, 27, 28 e 29 de 
julho decorreram as Festas 
do Lavradio, em Honra de 
Santa Margarida, recuperando 
assim uma tradição de outro-
a, e igida  h  m i o pelo  

Lavradienses que ali puderam 
reencontrar amigos, recordar 
histórias antigas, renovar a sua 
fé ou reforçar laços de amiza-
de. 

A Comissão de Festas, a qual 
a União das Freguesia de Bar-
reiro e Lavradio presidiu, 
organizou as festividades 

A Popular FM foi a rádio ofi-
cial das Festas, fazendo a sua 
cobertura durante os 4 dias e 
transmitindo em direto desde 
o Recinto das Festas, trazendo 
amb m ma m o-cheia  de 

artistas que abrilhantaram as 
noites de 26 e 27 de julho. 

Destaca-se do programa 
outros artistas como o grupo 
Companhia Limi ada , com o 
e  e pe c lo Ag a ela 

M ical  e a R h Ma lene q e 
abrilhantou o encerramento 
das Festas. 

Junta disponibiliza serviços CTT 

Festas do Lavradio em Honra de Santa Margarida  

I Feira da Ginja do Barreiro 
Feira centenas de pessoas que 
puderam degustar a ginjinha em 
copo de chocolate, saborear 
produtos regionais, dançar ao 
som da música em palco, entre 
tantas outras atividades que ali 
foram promovidas. Destaca-se 
o facto de terem sido criados 
produtos alusivos à Feira como, 
por exemplo, um prato de 
polvo com molho de ginja, 
cocktails de ginja ou, até, copos 
com a g a a o 1  Fe a da 
Ginja . 

Esta Feira surge da tradição que 
os Barreirenses têm há já lar-

gos anos, de ir beber ginja na 
noite da consoada, concentran-
do-se junto a um dos espaços 
m ico  da cidade, a a ca d  O 
Man el da Galega , endo ma 
iniciativa de geração popular e 
espontânea. Se a Ginja é algo 
que une os Barreirenses no 
Natal, porque não criar um 
e en o oficial  em o no de e 
mesmo fruto, que promova o 
convívio e o reencontro de 
amigos e que, sobretudo, seja 
uma excelente oportunidade de 
sair à rua e de usufruir da nossa 
cidade. 

Nos dias 8, 9 e 10 de junho 
realizou-se a I Feira da Ginja do 
Barreiro, no Largo e Mercado 
1  de maio, celebrando-se um 
dos produtos que tem vindo a 
identificar a nossa cultura local, 
num espaço que permitiu 
potenciar o comércio local e 
ab a a  o  e pa o  come -

ciais que ali estão situados. 

O evento teve uma enorme 
adesão não só em termos de 
aquisição de stands, mas tam-
bém por parte da população, 
que aderiu em massa a esta 
iniciativa, tendo passado pela 
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Fidalg inho , na companhia do Pai Na al e de o o  boneco  na al cio , ao om do G po de 
Batukeiros do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho.  

Carnaval 2018  ma mancha de cor q e pin o  a nossa freg esia 
As ruas da Lavradio e do Barreiro encheram-se de cor e alegria com os desfiles das crianças, pes-
soal docente e não docente das diferentes Escolas (públicas, privadas e IPSS) da nossa Freguesia, 
assim como com a Universidade da Terceira Idade do Barreiro.  
A animação e a diversão foram uma constante, assim como a criatividade, entusiasmo e alegria que 
o desfile provocou nas nossas crianças. 

8 de mar o   Dia Internacional da Mulher 
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, o Executivo da 
União das Freguesias de Barreiro e Lavradio, decidiu homenagear as mulheres da nossa freguesia, 
distribuindo flores e um cartão alusivo a esta efeméride. Este pequeno gesto simbólico pretendeu 
felicitar todas as mulheres e defender uma freguesia mais justa e necessariamente mais igualitária.  

Comemorações do 25 de abril 2018 
Para comemorar o 25 de abril,  foram hasteadas, no período da manhã, as bandeiras nas nossas 
instalações no Barreiro e no Lavradio, ao som da fanfarra do Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Sul e Sueste. 
Na noite anterior, ocorreu a Marcha da Liberdade, numa organização conjunta entre a Câmara 
Municipal do Barreiro e todas as Juntas de Freguesias, culminando com o concerto do Miguel 
Araújo, no Parque da Cidade. 
Juntos/as, celebrámos a liberdade, a democracia e a igualdade! 

Vai acontecer... 

Desde o dia 7 de maio que 
se encontra nas instalações da 
Junta de Freguesia, no Lavra-
dio, um Posto de CTT com os 
seguintes serviços: 

Correio e Encomendas 
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onde, durante quatro dias, foi 
possível visitar a Feira das 
Tasquinhas e Artesanato, 
assistir a diversos concertos 
no palco principal, dar um 
pezinho de dança nos bailes 
pop la e  do palco da pi ci-
na , a i i  ao Fe i al de 
Ranchos Folclóricos, participar 
na Procissão em Honra de 
Santa Margarida e nas diferen-
tes celebrações religiosas ou 
apoiar o movimento associati-
vo, assistindo e participando 
no programa cultural e des-
portivo. 

Nos dias 26, 27, 28 e 29 de 
julho decorreram as Festas 
do Lavradio, em Honra de 
Santa Margarida, recuperando 
assim uma tradição de outro-
a, e igida  h  m i o pelo  

Lavradienses que ali puderam 
reencontrar amigos, recordar 
histórias antigas, renovar a sua 
fé ou reforçar laços de amiza-
de. 

A Comissão de Festas, a qual 
a União das Freguesia de Bar-
reiro e Lavradio presidiu, 
organizou as festividades 

A Popular FM foi a rádio ofi-
cial das Festas, fazendo a sua 
cobertura durante os 4 dias e 
transmitindo em direto desde 
o Recinto das Festas, trazendo 
amb m ma m o-cheia  de 

artistas que abrilhantaram as 
noites de 26 e 27 de julho. 

Destaca-se do programa 
outros artistas como o grupo 
Companhia Limi ada , com o 
e  e pe c lo Ag a ela 

M ical  e a R h Ma lene q e 
abrilhantou o encerramento 
das Festas. 

Junta disponibiliza serviços CTT 

Festas do Lavradio em Honra de Santa Margarida  

I Feira da Ginja do Barreiro 
Feira centenas de pessoas que 
puderam degustar a ginjinha em 
copo de chocolate, saborear 
produtos regionais, dançar ao 
som da música em palco, entre 
tantas outras atividades que ali 
foram promovidas. Destaca-se 
o facto de terem sido criados 
produtos alusivos à Feira como, 
por exemplo, um prato de 
polvo com molho de ginja, 
cocktails de ginja ou, até, copos 
com a g a a o 1  Fe a da 
Ginja . 

Esta Feira surge da tradição que 
os Barreirenses têm há já lar-

gos anos, de ir beber ginja na 
noite da consoada, concentran-
do-se junto a um dos espaços 
m ico  da cidade, a a ca d  O 
Man el da Galega , endo ma 
iniciativa de geração popular e 
espontânea. Se a Ginja é algo 
que une os Barreirenses no 
Natal, porque não criar um 
e en o oficial  em o no de e 
mesmo fruto, que promova o 
convívio e o reencontro de 
amigos e que, sobretudo, seja 
uma excelente oportunidade de 
sair à rua e de usufruir da nossa 
cidade. 

Nos dias 8, 9 e 10 de junho 
realizou-se a I Feira da Ginja do 
Barreiro, no Largo e Mercado 
1  de maio, celebrando-se um 
dos produtos que tem vindo a 
identificar a nossa cultura local, 
num espaço que permitiu 
potenciar o comércio local e 
ab a a  o  e pa o  come -

ciais que ali estão situados. 

O evento teve uma enorme 
adesão não só em termos de 
aquisição de stands, mas tam-
bém por parte da população, 
que aderiu em massa a esta 
iniciativa, tendo passado pela 
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Fidalg inho , na companhia do Pai Na al e de o o  boneco  na al cio , ao om do G po de 
Batukeiros do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho.  

Carnaval 2018  ma mancha de cor q e pin o  a nossa freg esia 
As ruas da Lavradio e do Barreiro encheram-se de cor e alegria com os desfiles das crianças, pes-
soal docente e não docente das diferentes Escolas (públicas, privadas e IPSS) da nossa Freguesia, 
assim como com a Universidade da Terceira Idade do Barreiro.  
A animação e a diversão foram uma constante, assim como a criatividade, entusiasmo e alegria que 
o desfile provocou nas nossas crianças. 

8 de mar o   Dia Internacional da Mulher 
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, o Executivo da 
União das Freguesias de Barreiro e Lavradio, decidiu homenagear as mulheres da nossa freguesia, 
distribuindo flores e um cartão alusivo a esta efeméride. Este pequeno gesto simbólico pretendeu 
felicitar todas as mulheres e defender uma freguesia mais justa e necessariamente mais igualitária.  

Comemorações do 25 de abril 2018 
Para comemorar o 25 de abril,  foram hasteadas, no período da manhã, as bandeiras nas nossas 
instalações no Barreiro e no Lavradio, ao som da fanfarra do Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Sul e Sueste. 
Na noite anterior, ocorreu a Marcha da Liberdade, numa organização conjunta entre a Câmara 
Municipal do Barreiro e todas as Juntas de Freguesias, culminando com o concerto do Miguel 
Araújo, no Parque da Cidade. 
Juntos/as, celebrámos a liberdade, a democracia e a igualdade! 

Vai acontecer... 

Desde o dia 7 de maio que 
se encontra nas instalações da 
Junta de Freguesia, no Lavra-
dio, um Posto de CTT com os 
seguintes serviços: 
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onde, durante quatro dias, foi 
possível visitar a Feira das 
Tasquinhas e Artesanato, 
assistir a diversos concertos 
no palco principal, dar um 
pezinho de dança nos bailes 
pop la e  do palco da pi ci-
na , a i i  ao Fe i al de 
Ranchos Folclóricos, participar 
na Procissão em Honra de 
Santa Margarida e nas diferen-
tes celebrações religiosas ou 
apoiar o movimento associati-
vo, assistindo e participando 
no programa cultural e des-
portivo. 

Nos dias 26, 27, 28 e 29 de 
julho decorreram as Festas 
do Lavradio, em Honra de 
Santa Margarida, recuperando 
assim uma tradição de outro-
a, e igida  h  m i o pelo  

Lavradienses que ali puderam 
reencontrar amigos, recordar 
histórias antigas, renovar a sua 
fé ou reforçar laços de amiza-
de. 

A Comissão de Festas, a qual 
a União das Freguesia de Bar-
reiro e Lavradio presidiu, 
organizou as festividades 

A Popular FM foi a rádio ofi-
cial das Festas, fazendo a sua 
cobertura durante os 4 dias e 
transmitindo em direto desde 
o Recinto das Festas, trazendo 
amb m ma m o-cheia  de 

artistas que abrilhantaram as 
noites de 26 e 27 de julho. 

Destaca-se do programa 
outros artistas como o grupo 
Companhia Limi ada , com o 
e  e pe c lo Ag a ela 

M ical  e a R h Ma lene q e 
abrilhantou o encerramento 
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puderam degustar a ginjinha em 
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som da música em palco, entre 
tantas outras atividades que ali 
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o facto de terem sido criados 
produtos alusivos à Feira como, 
por exemplo, um prato de 
polvo com molho de ginja, 
cocktails de ginja ou, até, copos 
com a g a a o 1  Fe a da 
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os Barreirenses têm há já lar-
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noite da consoada, concentran-
do-se junto a um dos espaços 
m ico  da cidade, a a ca d  O 
Man el da Galega , endo ma 
iniciativa de geração popular e 
espontânea. Se a Ginja é algo 
que une os Barreirenses no 
Natal, porque não criar um 
e en o oficial  em o no de e 
mesmo fruto, que promova o 
convívio e o reencontro de 
amigos e que, sobretudo, seja 
uma excelente oportunidade de 
sair à rua e de usufruir da nossa 
cidade. 

Nos dias 8, 9 e 10 de junho 
realizou-se a I Feira da Ginja do 
Barreiro, no Largo e Mercado 
1  de maio, celebrando-se um 
dos produtos que tem vindo a 
identificar a nossa cultura local, 
num espaço que permitiu 
potenciar o comércio local e 
ab a a  o  e pa o  come -

ciais que ali estão situados. 

O evento teve uma enorme 
adesão não só em termos de 
aquisição de stands, mas tam-
bém por parte da população, 
que aderiu em massa a esta 
iniciativa, tendo passado pela 
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Principais efemérides assinaladas 

Página 6 Freguesia em Revista 

Natal 2017 
O Natal na freguesia foi comemorado em estreita parceria com os comerciantes, que colocaram 
enfeites nas suas árvores de Natal, concebidos pelos/as alunos/as do Agrupamento de Escolas Álva-
ro Velho e CERCIMB. 
De aq e amb m pa a a  Pa ada  de Na al q e oco am q e  na ila  do La adio, q e  no  
Fidalg inho , na companhia do Pai Na al e de o o  boneco  na al cio , ao om do G po de 
Batukeiros do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho.  

Carnaval 2018  ma mancha de cor q e pin o  a nossa freg esia 
As ruas da Lavradio e do Barreiro encheram-se de cor e alegria com os desfiles das crianças, pes-
soal docente e não docente das diferentes Escolas (públicas, privadas e IPSS) da nossa Freguesia, 
assim como com a Universidade da Terceira Idade do Barreiro.  
A animação e a diversão foram uma constante, assim como a criatividade, entusiasmo e alegria que 
o desfile provocou nas nossas crianças. 

8 de mar o   Dia Internacional da Mulher 
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, o Executivo da 
União das Freguesias de Barreiro e Lavradio, decidiu homenagear as mulheres da nossa freguesia, 
distribuindo flores e um cartão alusivo a esta efeméride. Este pequeno gesto simbólico pretendeu 
felicitar todas as mulheres e defender uma freguesia mais justa e necessariamente mais igualitária.  

Comemorações do 25 de abril 2018 
Para comemorar o 25 de abril,  foram hasteadas, no período da manhã, as bandeiras nas nossas 
instalações no Barreiro e no Lavradio, ao som da fanfarra do Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Sul e Sueste. 
Na noite anterior, ocorreu a Marcha da Liberdade, numa organização conjunta entre a Câmara 
Municipal do Barreiro e todas as Juntas de Freguesias, culminando com o concerto do Miguel 
Araújo, no Parque da Cidade. 
Juntos/as, celebrámos a liberdade, a democracia e a igualdade! 

Vai acontecer... 

Desde o dia 7 de maio que 
se encontra nas instalações da 
Junta de Freguesia, no Lavra-
dio, um Posto de CTT com os 
seguintes serviços: 

Correio e Encomendas 

Acei a o Clien e  Con ra-
tuais 

A i o - Corre pond ncia 

A i o - Encomendas 

A i o - Expresso 

Cai a  de Correio Indi id ai  

Correio A l  In ernacional  
Normal | Registado | Verde 

Embalagen  Po ai  

Encomenda  

E pre o - Enviar Encomen-
das Urgentes 

E pre o - Ponto de Entrega 
para receber encomendas 

E pre o In ernacional - 
Enviar Encomendas Interna-
cionais 

Prod o  Fila lico  

SIGA 

Saq e a  Almofadada  

Selo  

Finanças e Pagamentos 

En io de ale   Internacio-
nais e Nacionais  

Pagamen o de Coima  

Pagamen o de Fa ra  

Pagamen o de Impo o  

Pagamen o de Por agen  (p
-pago) 

Pagamen o de Vale  

Outros Serviços 

Bilhe e  para E pe c lo  

Carregamen o de Telem ei  

onde, durante quatro dias, foi 
possível visitar a Feira das 
Tasquinhas e Artesanato, 
assistir a diversos concertos 
no palco principal, dar um 
pezinho de dança nos bailes 
pop la e  do palco da pi ci-
na , a i i  ao Fe i al de 
Ranchos Folclóricos, participar 
na Procissão em Honra de 
Santa Margarida e nas diferen-
tes celebrações religiosas ou 
apoiar o movimento associati-
vo, assistindo e participando 
no programa cultural e des-
portivo. 

Nos dias 26, 27, 28 e 29 de 
julho decorreram as Festas 
do Lavradio, em Honra de 
Santa Margarida, recuperando 
assim uma tradição de outro-
a, e igida  h  m i o pelo  

Lavradienses que ali puderam 
reencontrar amigos, recordar 
histórias antigas, renovar a sua 
fé ou reforçar laços de amiza-
de. 

A Comissão de Festas, a qual 
a União das Freguesia de Bar-
reiro e Lavradio presidiu, 
organizou as festividades 

A Popular FM foi a rádio ofi-
cial das Festas, fazendo a sua 
cobertura durante os 4 dias e 
transmitindo em direto desde 
o Recinto das Festas, trazendo 
amb m ma m o-cheia  de 

artistas que abrilhantaram as 
noites de 26 e 27 de julho. 

Destaca-se do programa 
outros artistas como o grupo 
Companhia Limi ada , com o 
e  e pe c lo Ag a ela 

M ical  e a R h Ma lene q e 
abrilhantou o encerramento 
das Festas. 

Junta disponibiliza serviços CTT 

Festas do Lavradio em Honra de Santa Margarida  

I Feira da Ginja do Barreiro 
Feira centenas de pessoas que 
puderam degustar a ginjinha em 
copo de chocolate, saborear 
produtos regionais, dançar ao 
som da música em palco, entre 
tantas outras atividades que ali 
foram promovidas. Destaca-se 
o facto de terem sido criados 
produtos alusivos à Feira como, 
por exemplo, um prato de 
polvo com molho de ginja, 
cocktails de ginja ou, até, copos 
com a g a a o 1  Fe a da 
Ginja . 

Esta Feira surge da tradição que 
os Barreirenses têm há já lar-

gos anos, de ir beber ginja na 
noite da consoada, concentran-
do-se junto a um dos espaços 
m ico  da cidade, a a ca d  O 
Man el da Galega , endo ma 
iniciativa de geração popular e 
espontânea. Se a Ginja é algo 
que une os Barreirenses no 
Natal, porque não criar um 
e en o oficial  em o no de e 
mesmo fruto, que promova o 
convívio e o reencontro de 
amigos e que, sobretudo, seja 
uma excelente oportunidade de 
sair à rua e de usufruir da nossa 
cidade. 

Nos dias 8, 9 e 10 de junho 
realizou-se a I Feira da Ginja do 
Barreiro, no Largo e Mercado 
1  de maio, celebrando-se um 
dos produtos que tem vindo a 
identificar a nossa cultura local, 
num espaço que permitiu 
potenciar o comércio local e 
ab a a  o  e pa o  come -

ciais que ali estão situados. 

O evento teve uma enorme 
adesão não só em termos de 
aquisição de stands, mas tam-
bém por parte da população, 
que aderiu em massa a esta 
iniciativa, tendo passado pela 
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Legenda que descreve 
a imagem ou gráfico. 

Horário de Atendimento: 
De 2a a 6a feira 
9h00  12h30  
14h00  17h00 

Mercado de Outono 

Venha festejar o Outono no Parque Catarina Eufémia, Mercado e Largo 1º de 
maio, onde poderá degustar os sabores característicos da estação:                                            
castanhas, frutos secos, doces regionais, sopa da pedra, compotas caseiras, entre 
muitas outras iguarias. 

Haverá também artesanato, animação com atuações de música ao vivo e as 
crianças poderão contar com um espaço infantil com várias brincadeiras e jogos. 

INSCRIÇÕES: 

Aos comerciantes e particulares que pretendem estar presentes, solicita-se que 
efetuem a sua inscrição junto da Empresa RZ Eventos (contacto 934 635 238). 

Principais efemérides assinaladas 

Página 6 Freguesia em Revista 

Natal 2017 
O Natal na freguesia foi comemorado em estreita parceria com os comerciantes, que colocaram 
enfeites nas suas árvores de Natal, concebidos pelos/as alunos/as do Agrupamento de Escolas Álva-
ro Velho e CERCIMB. 
De aq e amb m pa a a  Pa ada  de Na al q e oco am q e  na ila  do La adio, q e  no  
Fidalg inho , na companhia do Pai Na al e de o o  boneco  na al cio , ao om do G po de 
Batukeiros do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho.  

Carnaval 2018  ma mancha de cor q e pin o  a nossa freg esia 
As ruas da Lavradio e do Barreiro encheram-se de cor e alegria com os desfiles das crianças, pes-
soal docente e não docente das diferentes Escolas (públicas, privadas e IPSS) da nossa Freguesia, 
assim como com a Universidade da Terceira Idade do Barreiro.  
A animação e a diversão foram uma constante, assim como a criatividade, entusiasmo e alegria que 
o desfile provocou nas nossas crianças. 

8 de mar o   Dia Internacional da Mulher 
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, o Executivo da 
União das Freguesias de Barreiro e Lavradio, decidiu homenagear as mulheres da nossa freguesia, 
distribuindo flores e um cartão alusivo a esta efeméride. Este pequeno gesto simbólico pretendeu 
felicitar todas as mulheres e defender uma freguesia mais justa e necessariamente mais igualitária.  

Comemorações do 25 de abril 2018 
Para comemorar o 25 de abril,  foram hasteadas, no período da manhã, as bandeiras nas nossas 
instalações no Barreiro e no Lavradio, ao som da fanfarra do Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Sul e Sueste. 
Na noite anterior, ocorreu a Marcha da Liberdade, numa organização conjunta entre a Câmara 
Municipal do Barreiro e todas as Juntas de Freguesias, culminando com o concerto do Miguel 
Araújo, no Parque da Cidade. 
Juntos/as, celebrámos a liberdade, a democracia e a igualdade! 

Vai acontecer... 

Desde o dia 7 de maio que 
se encontra nas instalações da 
Junta de Freguesia, no Lavra-
dio, um Posto de CTT com os 
seguintes serviços: 

Correio e Encomendas 

Acei a o Clien e  Con ra-
tuais 

A i o - Corre pond ncia 

A i o - Encomendas 

A i o - Expresso 

Cai a  de Correio Indi id ai  

Correio A l  In ernacional  
Normal | Registado | Verde 

Embalagen  Po ai  

Encomenda  

E pre o - Enviar Encomen-
das Urgentes 

E pre o - Ponto de Entrega 
para receber encomendas 

E pre o In ernacional - 
Enviar Encomendas Interna-
cionais 

Prod o  Fila lico  

SIGA 

Saq e a  Almofadada  

Selo  

Finanças e Pagamentos 

En io de ale   Internacio-
nais e Nacionais  

Pagamen o de Coima  

Pagamen o de Fa ra  

Pagamen o de Impo o  

Pagamen o de Por agen  (p
-pago) 

Pagamen o de Vale  

Outros Serviços 

Bilhe e  para E pe c lo  

Carregamen o de Telem ei  

onde, durante quatro dias, foi 
possível visitar a Feira das 
Tasquinhas e Artesanato, 
assistir a diversos concertos 
no palco principal, dar um 
pezinho de dança nos bailes 
pop la e  do palco da pi ci-
na , a i i  ao Fe i al de 
Ranchos Folclóricos, participar 
na Procissão em Honra de 
Santa Margarida e nas diferen-
tes celebrações religiosas ou 
apoiar o movimento associati-
vo, assistindo e participando 
no programa cultural e des-
portivo. 

Nos dias 26, 27, 28 e 29 de 
julho decorreram as Festas 
do Lavradio, em Honra de 
Santa Margarida, recuperando 
assim uma tradição de outro-
a, e igida  h  m i o pelo  

Lavradienses que ali puderam 
reencontrar amigos, recordar 
histórias antigas, renovar a sua 
fé ou reforçar laços de amiza-
de. 

A Comissão de Festas, a qual 
a União das Freguesia de Bar-
reiro e Lavradio presidiu, 
organizou as festividades 

A Popular FM foi a rádio ofi-
cial das Festas, fazendo a sua 
cobertura durante os 4 dias e 
transmitindo em direto desde 
o Recinto das Festas, trazendo 
amb m ma m o-cheia  de 

artistas que abrilhantaram as 
noites de 26 e 27 de julho. 

Destaca-se do programa 
outros artistas como o grupo 
Companhia Limi ada , com o 
e  e pe c lo Ag a ela 

M ical  e a R h Ma lene q e 
abrilhantou o encerramento 
das Festas. 

Junta disponibiliza serviços CTT 

Festas do Lavradio em Honra de Santa Margarida  

I Feira da Ginja do Barreiro 
Feira centenas de pessoas que 
puderam degustar a ginjinha em 
copo de chocolate, saborear 
produtos regionais, dançar ao 
som da música em palco, entre 
tantas outras atividades que ali 
foram promovidas. Destaca-se 
o facto de terem sido criados 
produtos alusivos à Feira como, 
por exemplo, um prato de 
polvo com molho de ginja, 
cocktails de ginja ou, até, copos 
com a g a a o 1  Fe a da 
Ginja . 

Esta Feira surge da tradição que 
os Barreirenses têm há já lar-

gos anos, de ir beber ginja na 
noite da consoada, concentran-
do-se junto a um dos espaços 
m ico  da cidade, a a ca d  O 
Man el da Galega , endo ma 
iniciativa de geração popular e 
espontânea. Se a Ginja é algo 
que une os Barreirenses no 
Natal, porque não criar um 
e en o oficial  em o no de e 
mesmo fruto, que promova o 
convívio e o reencontro de 
amigos e que, sobretudo, seja 
uma excelente oportunidade de 
sair à rua e de usufruir da nossa 
cidade. 

Nos dias 8, 9 e 10 de junho 
realizou-se a I Feira da Ginja do 
Barreiro, no Largo e Mercado 
1  de maio, celebrando-se um 
dos produtos que tem vindo a 
identificar a nossa cultura local, 
num espaço que permitiu 
potenciar o comércio local e 
ab a a  o  e pa o  come -

ciais que ali estão situados. 

O evento teve uma enorme 
adesão não só em termos de 
aquisição de stands, mas tam-
bém por parte da população, 
que aderiu em massa a esta 
iniciativa, tendo passado pela 
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Legenda que descreve 
a imagem ou gráfico. 

Horário de Atendimento: 
De 2a a 6a feira 
9h00  12h30  
14h00  17h00 

Feira de Natal 

Venha festejar o Natal, junto ao Mercado Municipal do Lavradio, onde poderá 
degustar os sabores alusivos à quadra natalícia: bolo rei, compotas, sonhos, chás, 
chocolate quente, entre muitas outras iguarias. 

Haverá também artesanato, animação na rua e as crianças poderão contar com 
várias brincadeiras e jogos. 

INSCRIÇÕES: 

Aos comerciantes e particulares que pretendem estar presentes, solicita-se que 
efetuem a sua inscrição junto da Empresa RZ Eventos (contacto 934 635 238). 

Principais efemérides assinaladas 

Página 6 Freguesia em Revista 

Natal 2017 
O Natal na freguesia foi comemorado em estreita parceria com os comerciantes, que colocaram 
enfeites nas suas árvores de Natal, concebidos pelos/as alunos/as do Agrupamento de Escolas Álva-
ro Velho e CERCIMB. 
De aq e amb m pa a a  Pa ada  de Na al q e oco am q e  na ila  do La adio, q e  no  
Fidalg inho , na companhia do Pai Na al e de o o  boneco  na al cio , ao om do G po de 
Batukeiros do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho.  

Carnaval 2018  ma mancha de cor q e pin o  a nossa freg esia 
As ruas da Lavradio e do Barreiro encheram-se de cor e alegria com os desfiles das crianças, pes-
soal docente e não docente das diferentes Escolas (públicas, privadas e IPSS) da nossa Freguesia, 
assim como com a Universidade da Terceira Idade do Barreiro.  
A animação e a diversão foram uma constante, assim como a criatividade, entusiasmo e alegria que 
o desfile provocou nas nossas crianças. 

8 de mar o   Dia Internacional da Mulher 
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, o Executivo da 
União das Freguesias de Barreiro e Lavradio, decidiu homenagear as mulheres da nossa freguesia, 
distribuindo flores e um cartão alusivo a esta efeméride. Este pequeno gesto simbólico pretendeu 
felicitar todas as mulheres e defender uma freguesia mais justa e necessariamente mais igualitária.  

Comemorações do 25 de abril 2018 
Para comemorar o 25 de abril,  foram hasteadas, no período da manhã, as bandeiras nas nossas 
instalações no Barreiro e no Lavradio, ao som da fanfarra do Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Sul e Sueste. 
Na noite anterior, ocorreu a Marcha da Liberdade, numa organização conjunta entre a Câmara 
Municipal do Barreiro e todas as Juntas de Freguesias, culminando com o concerto do Miguel 
Araújo, no Parque da Cidade. 
Juntos/as, celebrámos a liberdade, a democracia e a igualdade! 

Vai acontecer... 

Desde o dia 7 de maio que 
se encontra nas instalações da 
Junta de Freguesia, no Lavra-
dio, um Posto de CTT com os 
seguintes serviços: 
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Acei a o Clien e  Con ra-
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onde, durante quatro dias, foi 
possível visitar a Feira das 
Tasquinhas e Artesanato, 
assistir a diversos concertos 
no palco principal, dar um 
pezinho de dança nos bailes 
pop la e  do palco da pi ci-
na , a i i  ao Fe i al de 
Ranchos Folclóricos, participar 
na Procissão em Honra de 
Santa Margarida e nas diferen-
tes celebrações religiosas ou 
apoiar o movimento associati-
vo, assistindo e participando 
no programa cultural e des-
portivo. 

Nos dias 26, 27, 28 e 29 de 
julho decorreram as Festas 
do Lavradio, em Honra de 
Santa Margarida, recuperando 
assim uma tradição de outro-
a, e igida  h  m i o pelo  

Lavradienses que ali puderam 
reencontrar amigos, recordar 
histórias antigas, renovar a sua 
fé ou reforçar laços de amiza-
de. 

A Comissão de Festas, a qual 
a União das Freguesia de Bar-
reiro e Lavradio presidiu, 
organizou as festividades 

A Popular FM foi a rádio ofi-
cial das Festas, fazendo a sua 
cobertura durante os 4 dias e 
transmitindo em direto desde 
o Recinto das Festas, trazendo 
amb m ma m o-cheia  de 

artistas que abrilhantaram as 
noites de 26 e 27 de julho. 

Destaca-se do programa 
outros artistas como o grupo 
Companhia Limi ada , com o 
e  e pe c lo Ag a ela 

M ical  e a R h Ma lene q e 
abrilhantou o encerramento 
das Festas. 

Junta disponibiliza serviços CTT 

Festas do Lavradio em Honra de Santa Margarida  

I Feira da Ginja do Barreiro 
Feira centenas de pessoas que 
puderam degustar a ginjinha em 
copo de chocolate, saborear 
produtos regionais, dançar ao 
som da música em palco, entre 
tantas outras atividades que ali 
foram promovidas. Destaca-se 
o facto de terem sido criados 
produtos alusivos à Feira como, 
por exemplo, um prato de 
polvo com molho de ginja, 
cocktails de ginja ou, até, copos 
com a g a a o 1  Fe a da 
Ginja . 

Esta Feira surge da tradição que 
os Barreirenses têm há já lar-

gos anos, de ir beber ginja na 
noite da consoada, concentran-
do-se junto a um dos espaços 
m ico  da cidade, a a ca d  O 
Man el da Galega , endo ma 
iniciativa de geração popular e 
espontânea. Se a Ginja é algo 
que une os Barreirenses no 
Natal, porque não criar um 
e en o oficial  em o no de e 
mesmo fruto, que promova o 
convívio e o reencontro de 
amigos e que, sobretudo, seja 
uma excelente oportunidade de 
sair à rua e de usufruir da nossa 
cidade. 

Nos dias 8, 9 e 10 de junho 
realizou-se a I Feira da Ginja do 
Barreiro, no Largo e Mercado 
1  de maio, celebrando-se um 
dos produtos que tem vindo a 
identificar a nossa cultura local, 
num espaço que permitiu 
potenciar o comércio local e 
ab a a  o  e pa o  come -

ciais que ali estão situados. 

O evento teve uma enorme 
adesão não só em termos de 
aquisição de stands, mas tam-
bém por parte da população, 
que aderiu em massa a esta 
iniciativa, tendo passado pela 
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Legenda que descreve 
a imagem ou gráfico. 

Horário de Atendimento: 
De 2a a 6a feira 
9h00  12h30  
14h00  17h00 

Mercado da Bagageira 

A União das Freguesias de Barreiro e Lavradio vai promover, no 2º sábado de 
cada mês, o Mercado da Bagageira, no Largo Bento Jesus Caraça, entre as 9h00 e 
as 17 horas, sendo que o 1º mercado irá realizar-se em novembro. 
O Mercado da Bagageira é um mercado de produtos em segunda mão, 
antiguidades, velharias, artesanato, livros, discos, peças de vestuário, acessórios, 
etc., em que a bagageira das viaturas dos vendedores é a principal montra dos 
artigos para venda. 
Inscrição através do email geral@ufbarreirolavradio.pt ou diretamente na sede da 
Junta 

A entrada para o público é gratuita | Inscrição de viatura: 15€ 

VENHA E PARTICIPE NOS EVENTOS DA NOSSA FREGUESIA

MAIS PROXIMIDADE, MAIS FREGUESIA

mailto:geral@ufbarreirolavradio.pt
mailto:geral@ufbarreirolavradio.pt
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Roteiros de Proximidade

Freguesia em Revista

A União das Freguesias de Barreiro e Lavradio pretende realizar, com alguma periodicidade, roteiros pelo seu território de 
intervenção, visitando não só as instituições e as coletividades mas também os estabelecimentos comerciais com o objetivo de 
os auscultar nas suas principais preocupações e constrangimentos, numa ação de proximidade com toda a comunidade. É nosso 
intuito convidar sempre elementos do Executivo da Câmara Municipal do Barreiro a juntarem-se a nós, numa ótica de 
colaboração e parceria na resolução dos problemas/constrangimentos da freguesia. 

O roteiro culminará com uma sessão aberta à população, num local a combinar, na qual a comunidade terá a oportunidade de 
se fazer ouvir e de expor as suas preocupações. 

O primeiro roteiro aconteceu na tarde do dia 25 de maio, tendo sido o executivo da União das Freguesias de Barreiro e 
Lavradio, acompanhado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Frederico Rosa. Realizou-se um roteiro pela 
vila do Lavradio e pela Urbanização dos Fidalguinhos, no qual tivemos a oportunidade de visitar coletividades e 
estabelecimentos comerciais e falar diretamente com os munícipes. Com este roteiro, foi possível auscultar algumas 
preocupações, observar no local alguns dos constrangimentos que nos têm reportado, havendo lugar para responder 
diretamente a dúvidas de quem nos foi abordando. 

À noite, pelas 21 horas, nesse mesmo dia, organizou-se, nas instalações da junta no Lavradio, igualmente com a presença do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Frederico Rosa, uma sessão aberta a toda a população na qual cada 
munícipe teve a possibilidade de expor as suas preocupações e de procurar algumas respostas.  

Gostaríamos de reforçar a importância que a participação da população tem em iniciativas desta natureza, uma vez que se trata 
de um dos espaços privilegiados de comunicação com o Executivo, onde poderão fazer-se ouvir e obter respostas, procurando-
se uma relação aberta com toda a comunidade, sempre em prol de fazermos mais e melhor pela nossa freguesia! 
Sempre sob o mote “Mais proximidade, mais freguesia”, este tipo de iniciativas irão repetir-se em outras datas que serão 
oportunamente divulgadas. 

+ PROXIMIDADE 

+ FREGUESIA
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Natal 2017 
O Natal na freguesia foi comemorado em estreita parceria com os comerciantes, que colocaram 
enfeites nas suas árvores de Natal, concebidos pelos/as alunos/as do Agrupamento de Escolas Álva-
ro Velho e CERCIMB. 
De aq e amb m pa a a  Pa ada  de Na al q e oco am q e  na ila  do La adio, q e  no  
Fidalg inho , na companhia do Pai Na al e de o o  boneco  na al cio , ao om do G po de 
Batukeiros do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho.  

Carnaval 2018  ma mancha de cor q e pin o  a nossa freg esia 
As ruas da Lavradio e do Barreiro encheram-se de cor e alegria com os desfiles das crianças, pes-
soal docente e não docente das diferentes Escolas (públicas, privadas e IPSS) da nossa Freguesia, 
assim como com a Universidade da Terceira Idade do Barreiro.  
A animação e a diversão foram uma constante, assim como a criatividade, entusiasmo e alegria que 
o desfile provocou nas nossas crianças. 

8 de mar o   Dia Internacional da Mulher 
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, o Executivo da 
União das Freguesias de Barreiro e Lavradio, decidiu homenagear as mulheres da nossa freguesia, 
distribuindo flores e um cartão alusivo a esta efeméride. Este pequeno gesto simbólico pretendeu 
felicitar todas as mulheres e defender uma freguesia mais justa e necessariamente mais igualitária.  

Comemorações do 25 de abril 2018 
Para comemorar o 25 de abril,  foram hasteadas, no período da manhã, as bandeiras nas nossas 
instalações no Barreiro e no Lavradio, ao som da fanfarra do Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Sul e Sueste. 
Na noite anterior, ocorreu a Marcha da Liberdade, numa organização conjunta entre a Câmara 
Municipal do Barreiro e todas as Juntas de Freguesias, culminando com o concerto do Miguel 
Araújo, no Parque da Cidade. 
Juntos/as, celebrámos a liberdade, a democracia e a igualdade! 

Vai acontecer... 

Desde o dia 7 de maio que 
se encontra nas instalações da 
Junta de Freguesia, no Lavra-
dio, um Posto de CTT com os 
seguintes serviços: 

Correio e Encomendas 

Acei a o Clien e  Con ra-
tuais 

A i o - Corre pond ncia 

A i o - Encomendas 

A i o - Expresso 

Cai a  de Correio Indi id ai  

Correio A l  In ernacional  
Normal | Registado | Verde 

Embalagen  Po ai  

Encomenda  

E pre o - Enviar Encomen-
das Urgentes 

E pre o - Ponto de Entrega 
para receber encomendas 

E pre o In ernacional - 
Enviar Encomendas Interna-
cionais 

Prod o  Fila lico  

SIGA 

Saq e a  Almofadada  

Selo  

Finanças e Pagamentos 

En io de ale   Internacio-
nais e Nacionais  

Pagamen o de Coima  

Pagamen o de Fa ra  

Pagamen o de Impo o  

Pagamen o de Por agen  (p
-pago) 

Pagamen o de Vale  

Outros Serviços 

Bilhe e  para E pe c lo  

Carregamen o de Telem ei  

onde, durante quatro dias, foi 
possível visitar a Feira das 
Tasquinhas e Artesanato, 
assistir a diversos concertos 
no palco principal, dar um 
pezinho de dança nos bailes 
pop la e  do palco da pi ci-
na , a i i  ao Fe i al de 
Ranchos Folclóricos, participar 
na Procissão em Honra de 
Santa Margarida e nas diferen-
tes celebrações religiosas ou 
apoiar o movimento associati-
vo, assistindo e participando 
no programa cultural e des-
portivo. 

Nos dias 26, 27, 28 e 29 de 
julho decorreram as Festas 
do Lavradio, em Honra de 
Santa Margarida, recuperando 
assim uma tradição de outro-
a, e igida  h  m i o pelo  

Lavradienses que ali puderam 
reencontrar amigos, recordar 
histórias antigas, renovar a sua 
fé ou reforçar laços de amiza-
de. 

A Comissão de Festas, a qual 
a União das Freguesia de Bar-
reiro e Lavradio presidiu, 
organizou as festividades 

A Popular FM foi a rádio ofi-
cial das Festas, fazendo a sua 
cobertura durante os 4 dias e 
transmitindo em direto desde 
o Recinto das Festas, trazendo 
amb m ma m o-cheia  de 

artistas que abrilhantaram as 
noites de 26 e 27 de julho. 

Destaca-se do programa 
outros artistas como o grupo 
Companhia Limi ada , com o 
e  e pe c lo Ag a ela 

M ical  e a R h Ma lene q e 
abrilhantou o encerramento 
das Festas. 

Junta disponibiliza serviços CTT 

Festas do Lavradio em Honra de Santa Margarida  

I Feira da Ginja do Barreiro 
Feira centenas de pessoas que 
puderam degustar a ginjinha em 
copo de chocolate, saborear 
produtos regionais, dançar ao 
som da música em palco, entre 
tantas outras atividades que ali 
foram promovidas. Destaca-se 
o facto de terem sido criados 
produtos alusivos à Feira como, 
por exemplo, um prato de 
polvo com molho de ginja, 
cocktails de ginja ou, até, copos 
com a g a a o 1  Fe a da 
Ginja . 

Esta Feira surge da tradição que 
os Barreirenses têm há já lar-

gos anos, de ir beber ginja na 
noite da consoada, concentran-
do-se junto a um dos espaços 
m ico  da cidade, a a ca d  O 
Man el da Galega , endo ma 
iniciativa de geração popular e 
espontânea. Se a Ginja é algo 
que une os Barreirenses no 
Natal, porque não criar um 
e en o oficial  em o no de e 
mesmo fruto, que promova o 
convívio e o reencontro de 
amigos e que, sobretudo, seja 
uma excelente oportunidade de 
sair à rua e de usufruir da nossa 
cidade. 

Nos dias 8, 9 e 10 de junho 
realizou-se a I Feira da Ginja do 
Barreiro, no Largo e Mercado 
1  de maio, celebrando-se um 
dos produtos que tem vindo a 
identificar a nossa cultura local, 
num espaço que permitiu 
potenciar o comércio local e 
ab a a  o  e pa o  come -

ciais que ali estão situados. 

O evento teve uma enorme 
adesão não só em termos de 
aquisição de stands, mas tam-
bém por parte da população, 
que aderiu em massa a esta 
iniciativa, tendo passado pela 
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Junta disponibiliza serviços CTT 

Desde o dia 7 de maio que se encontra nas instalações da Junta de  

Freguesia, no Lavradio, um Posto de CTT com os seguintes serviços:  

Correio e Encomendas  

- Aceitação Clientes Contratuais  

- Aviso - Correspondência  

- Aviso - Encomendas  

- Aviso - Expresso  

- Caixas de Correio Individuais  

- Correio Azul | Internacional | Normal | Registado | Verde  

- Embalagens Postais  

- Encomendas  

- Expresso - Enviar Encomendas Urgentes  

- Expresso - Ponto de Entrega para receber encomendas  
- Expresso Internacional - Enviar Encomendas Internacionais 

I Feira da Ginja do Barreiro 

Nos dias 8, 9 e 10 de junho realizou-se a I Feira da Ginja do Barreiro, no Largo e Mercado 1o de 
maio, celebrando-se um dos produtos que tem vindo a identificar a nossa cultura local, num 
espaço que permitiu potenciar o comércio local e “abraçar” os espaços comer- ciais que ali estão 
situados.  

O evento teve uma enorme adesão não só em termos de aquisição de stands, mas também por 
parte da população, que aderiu em massa a esta iniciativa, tendo passado pela Feira centenas de 
pessoas que puderam degustar a ginjinha em copo de chocolate, saborear produtos regionais, 
dançar ao som da música em palco, entre tantas outras atividades que ali foram promovidas. 
Destaca-se o facto de terem sido criados produtos alusivos à Feira como, por exemplo, um prato 
de polvo com molho de ginja, cocktails de ginja ou, até, copos com a gravação “1a Festa da Ginja”. 
Esta Feira surge da tradição que os Barreirenses têm há já largos anos, de ir beber ginja na noite 
da consoada, concentrando-se junto a um dos espaços míticos da cidade, a tasca d’ “O Manuel da 
Galega”, sendo uma iniciativa de geração popular e espontânea. Se a Ginja é algo que une os 
Barreirenses no Natal, porque não criar um evento “oficial” em torno deste mesmo fruto, que 
promova o convívio e o reencontro de amigos e que, sobretudo, seja uma excelente oportunidade 

- Produtos Filatélicos 
- SIGA 
- Saquetas Almofadadas  

- Selos  
Finanças e Pagamentos  

- Envio de vales – Internacionais e Nacionais  
- Pagamento de Coimas  
- Pagamento de Facturas  

- Pagamento de Impostos 
- Pagamento de Portagens (pós -pago)  

- Pagamento de Vales 
Outros Serviços  
- Bilhetes para Espetáculos  

- Carregamento de Telemóveis 

Festas do Lavradio em Honra de Santa Margarida 

Nos dias 26, 27, 28 e 29 de julho decorreram as Festas do Lavradio, em Honra de Santa Margarida, 
recuperando assim uma tradição de outrora, “exigida” há muito pelos Lavradienses que ali puderam 
reencontrar amigos, recordar histórias antigas, renovar a sua fé ou reforçar laços de amizade.  

A Comissão de Festas, a qual a União das Freguesia de Barreiro e Lavradio presidiu, organizou as festividades 
onde, durante quatro dias, foi possível visitar a Feira das Tasquinhas e Artesanato, assistir a diversos concertos 
no palco principal, dar um pezinho de dança nos bailes populares do “palco da piscina”, assistir ao Festival de 
Ranchos Folclóricos, participar na Procissão em Honra de Santa Margarida e nas diferentes celebrações 
religiosas ou apoiar o movimento associativo, assistindo e participando no programa cultural e desportivo. A 

Popular FM foi a rádio oficial das Festas, fazendo a sua cobertura durante os 4 dias e transmitindo em direto 
desde o Recinto das Festas, trazendo também uma “mão-cheia” de artistas que abrilhantaram as noites de 26 e 27 de julho. 
Destaca-se do programa outros artistas como o grupo “Companhia Limitada”, com o seu espetáculo “Aguarela Musical” e a 
Ruth Marlene que abrilhantou o encerramento das Festas.  
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Natal 2017 
O Natal na freguesia foi comemorado em estreita parceria com os comerciantes, que colocaram 
enfeites nas suas árvores de Natal, concebidos pelos/as alunos/as do Agrupamento de Escolas Álva-
ro Velho e CERCIMB. 
De aq e amb m pa a a  Pa ada  de Na al q e oco am q e  na ila  do La adio, q e  no  
Fidalg inho , na companhia do Pai Na al e de o o  boneco  na al cio , ao om do G po de 
Batukeiros do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho.  

Carnaval 2018  ma mancha de cor q e pin o  a nossa freg esia 
As ruas da Lavradio e do Barreiro encheram-se de cor e alegria com os desfiles das crianças, pes-
soal docente e não docente das diferentes Escolas (públicas, privadas e IPSS) da nossa Freguesia, 
assim como com a Universidade da Terceira Idade do Barreiro.  
A animação e a diversão foram uma constante, assim como a criatividade, entusiasmo e alegria que 
o desfile provocou nas nossas crianças. 

8 de mar o   Dia Internacional da Mulher 
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, o Executivo da 
União das Freguesias de Barreiro e Lavradio, decidiu homenagear as mulheres da nossa freguesia, 
distribuindo flores e um cartão alusivo a esta efeméride. Este pequeno gesto simbólico pretendeu 
felicitar todas as mulheres e defender uma freguesia mais justa e necessariamente mais igualitária.  

Comemorações do 25 de abril 2018 
Para comemorar o 25 de abril,  foram hasteadas, no período da manhã, as bandeiras nas nossas 
instalações no Barreiro e no Lavradio, ao som da fanfarra do Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Sul e Sueste. 
Na noite anterior, ocorreu a Marcha da Liberdade, numa organização conjunta entre a Câmara 
Municipal do Barreiro e todas as Juntas de Freguesias, culminando com o concerto do Miguel 
Araújo, no Parque da Cidade. 
Juntos/as, celebrámos a liberdade, a democracia e a igualdade! 

Vai acontecer... 

Desde o dia 7 de maio que 
se encontra nas instalações da 
Junta de Freguesia, no Lavra-
dio, um Posto de CTT com os 
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onde, durante quatro dias, foi 
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assistir a diversos concertos 
no palco principal, dar um 
pezinho de dança nos bailes 
pop la e  do palco da pi ci-
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Ranchos Folclóricos, participar 
na Procissão em Honra de 
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apoiar o movimento associati-
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no programa cultural e des-
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Nos dias 26, 27, 28 e 29 de 
julho decorreram as Festas 
do Lavradio, em Honra de 
Santa Margarida, recuperando 
assim uma tradição de outro-
a, e igida  h  m i o pelo  

Lavradienses que ali puderam 
reencontrar amigos, recordar 
histórias antigas, renovar a sua 
fé ou reforçar laços de amiza-
de. 
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a União das Freguesia de Bar-
reiro e Lavradio presidiu, 
organizou as festividades 

A Popular FM foi a rádio ofi-
cial das Festas, fazendo a sua 
cobertura durante os 4 dias e 
transmitindo em direto desde 
o Recinto das Festas, trazendo 
amb m ma m o-cheia  de 

artistas que abrilhantaram as 
noites de 26 e 27 de julho. 

Destaca-se do programa 
outros artistas como o grupo 
Companhia Limi ada , com o 
e  e pe c lo Ag a ela 

M ical  e a R h Ma lene q e 
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copo de chocolate, saborear 
produtos regionais, dançar ao 
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polvo com molho de ginja, 
cocktails de ginja ou, até, copos 
com a g a a o 1  Fe a da 
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Esta Feira surge da tradição que 
os Barreirenses têm há já lar-

gos anos, de ir beber ginja na 
noite da consoada, concentran-
do-se junto a um dos espaços 
m ico  da cidade, a a ca d  O 
Man el da Galega , endo ma 
iniciativa de geração popular e 
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Natal, porque não criar um 
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mesmo fruto, que promova o 
convívio e o reencontro de 
amigos e que, sobretudo, seja 
uma excelente oportunidade de 
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Nos dias 8, 9 e 10 de junho 
realizou-se a I Feira da Ginja do 
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bém por parte da população, 
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do-se junto a um dos espaços 
m ico  da cidade, a a ca d  O 
Man el da Galega , endo ma 
iniciativa de geração popular e 
espontânea. Se a Ginja é algo 
que une os Barreirenses no 
Natal, porque não criar um 
e en o oficial  em o no de e 
mesmo fruto, que promova o 
convívio e o reencontro de 
amigos e que, sobretudo, seja 
uma excelente oportunidade de 
sair à rua e de usufruir da nossa 
cidade. 

Nos dias 8, 9 e 10 de junho 
realizou-se a I Feira da Ginja do 
Barreiro, no Largo e Mercado 
1  de maio, celebrando-se um 
dos produtos que tem vindo a 
identificar a nossa cultura local, 
num espaço que permitiu 
potenciar o comércio local e 
ab a a  o  e pa o  come -

ciais que ali estão situados. 

O evento teve uma enorme 
adesão não só em termos de 
aquisição de stands, mas tam-
bém por parte da população, 
que aderiu em massa a esta 
iniciativa, tendo passado pela 
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Legenda que descreve 
a imagem ou gráfico. 

Horário de Atendimento: 
De 2a a 6a feira 
9h00  12h30  
14h00  17h00 
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Freguesia Apoia: Atendimento às 4as feiras, das 10h00 às 12h00 
A União das Freguesias de Barreiro e Lavradio informa que às 4as feiras, da 10h00 às 12h00, nas 
instalações da Junta de Freguesia no Lavradio, disponibiliza um serviço de atendimento, com a 
presença de uma Técnica de Ação Social (do CRIVA), para esclarecimento sobre respostas sociais e 
burocráticas existentes no concelho e na freguesia (Segurança Social, Finanças, Apoio Alimentar, 
entre outros). 

Para mais informações ou agendamento:  
212 023 747 | vogal.ana@ufbarreirolavradio.pt | Largo 25 de abril 285-400 Lavradio 

Acompanhamento das Famílias Beneficiárias do RSI                                                                                 

A Associação NÓS no âmbito de um protocolo estabelecido com o Instituto da Segurança Social, 

assegura através de uma equipa multidisciplinar da área das ciências sociais e humanas, o 

acompanhamento às famílias beneficiárias do Rendimento Social de Inserção (RSI) residentes na 

União das Freguesias de Barreiro e Lavradio.  

Local do atendimento às famílias que beneficiam do RSI:                                                            

Instalações da Junta no Lavradio (Largo 25 de Abril 2835-400 Lavradio)  

Horário: Terças e quartas-feiras, das 9h30 às 12h30  

Barreiro                                                                                                                      
Rua José Elias Garcia, N.o 33 - 1o 2830-349 Barreiro                          
Telefones: 21 207 68 72 / 91 572 58 04  

Lavradio                                                                                                                
Largo 25 de Abril 2835-400 Lavradio Telefone: 212 023 747  

www.ufbarreirolavradio.pt  

PROCURE-NOS NO 
FACEBOOK
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