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INFORMAÇÃO DA PRESIDENTE 

MANDATO 2017-2020 

 

PERIODO A QUE SE REFERE:DE 25/10 A 19/12 
 

 

 

Introdução 

O presente documento reflete a atividade da Junta de Freguesia da União das Freguesias de 

Barreiro e Lavradio, no período compreendido entre 20 de dezembro de 2018 a 18 de abril de 

2019. 

Este período destacou-se pelo reforço no contacto e articulação com o movimento associativo, 

bem como pela forte aposta nos projetos de natureza social e educativos, nomeadamente 

“Agenda Sénior”, “Eu é que sou o Presidente da Junta”, ou ainda “Freguesia Apoia”. 

Foram também desenvolvidos esforços no sentido de melhorar a qualidade do trabalho 

operacional, desenvolvido em espaço público, nomeadamente ao nível da calçada (com a 

aquisição de um veiculo motorizado para o efeito) e da manutenção dos espaços verdes (com 

a aquisição de um trator). 

Foi ainda um período em que se trabalhou no sentido da resolução de situações concretas da 

freguesia, em particular a que se relacionou com a saída da única entidade bancária do 

Lavradio. Neste campo a Junta de Freguesia avançou com todos os procedimentos necessários 

à edificação de um novo espaço, no centro desta vila – “Atendimento Junta de Freguesia”, o 

qual será munido de uma caixa ATM, em parceria com a entidade bancária Montepio Geral. 

Importa ainda destacar, a conclusão da obra do novo espaço desportivo da Avenida Bento 

Gonçalves, o qual será inaugurado no próximo dia 4 de maio. 

 

ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

22/12/18 – Sessão solene comemorativo do aniversário do Sporting Clube Lavradiense ??? 

24/12/18 – Participação no momento solene do Hastear das Bandeiras na Sociedade 

Filarmónica Agrícola Lavradiense, a propósito do seu 151º aniversário; 

2019 

5/1 – Participação na sessão solene de tomada de posse da nova direção da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste; 
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9/1 – Participação Encontro de Trabalho para Diagnóstico Territorial/Articulação/Planificação 

de Intervenções no Núcleo Urbano do Lavradio no âmbito da revisão do Diagnóstico Social 

para o Concelho do Barreiro, o qual se realizou na SFAL; 

10/1 – Participação na Reunião de Núcleo Executivo do CLAS do Barreiro, a qual se realizou no 

Edifício Américo Marinho; 

10/1 – Participação no Conselho Municipal de Juventude, o qual se realizou nos Paços do 

Concelho; 

11/1 – Participação nas diferentes iniciativas comemorativas do 83º Aniversário do Escutismo 

no Barreiro: 

- Colóquio sobre Escutismo, organizado pelo Agrupamento 1011, o qual se realizou nas 

instalações do Polo do Instituto Politécnico, nos Fidalguinhos; 

- Sessão de Abertura das Atividades de rua, com a participação dos vários grupos e 

agrupamentos de escuteiros e escoteiros do Barreiro; 

13/1 – Participação no concerto de José Cid, de apoio às cooperações de bombeiros do 

Barreiro; 

17/1 – Participação na Sessão de Entrega dos Diplomas de Mérito do Agrupamento de Escolas 

Alfredo da Silva; 

17/1 – Reunião com o Rancho Folclórico Regional do Lavradio, com o objetivo de discutir as 
suas atividades e constrangimentos; 
 
18/1 - Reunião do Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social do Barreiro, para análise 
e emissão de parecer sobre o Projeto de Candidatura ao Programa Escolhas 7ª Geração, a 
presentar pela Cooperativa Rumo. 
 
19/1 – Participação na Sessão Solene de Comemoração dos 151º Aniversário da SFAL; 

21/1 – Reunião com Grupo Desportivo do Barreiro, com vista à avaliação da possibilidade de 

cedência de um espaço para colocação de materiais desportivos; 

23 /1 – Reunião do Grupo Concelhio para as Questões da Deficiência, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

a) Balanço da Semana da Diferenç@ 2018 
b) Planeamento atividades 2019 

 
24/1 – Reunião do Grupo Concelhio para as Questões dos Idosos, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

a) Informações 
b) Avaliação da Festa de Natal/2018 
c) Apresentação e monitorização de situações de idosos isolados e/ou em risco 

sinalizados 
d) Elaboração do Plano de Ação 2019 do GCQIdosos 
e) Outros assuntos 
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28 e 29 de janeiro – Atividade “Eu é que sou o Presidente da Junta” com os alunos/as de 4º 

ano do ensino básico da escola Rita Seixas. Esta atividade teve como principal objetivo 

despertar as crianças para a importância do papel das autarquias, bem como levá-las a 

identificar os problemas existentes, bem como as ações de melhoria a desenvolver nesta 

freguesia. Contemplou diferentes momentos: briefing inicial, visita ao terreno com o grupo de 

alunos/as acompanhados por elementos do executivo, simulação de uma reunião de executivo 

pública. 

30/1 – Reunião com a Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal (AAIPS), para 
apresentação do Plano de Atividades 2019. 
 
31/1– Reunião de preparação da Quinzena da Saúde, Solidariedade e Voluntariado. 
 

31/1 – Participação na Palestra “Como fazer do seu filho um bom aluno?” promovida pela 

Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho, com a presença do Professor 

Jorge Cardoso, a qual se realizou na AURPIL; 

1/2 – Reunião com residentes na Urbanização dos Fidalguinhos sobre a situação do atual 

Polidesportivo dos Fidalguinhos, a qual se realizou na Escola Básica/JI dos Fidalguinhos; 

2/2 – Participação na tomada de posse da direção da Associação de Estudantes da Escola 

Superior de Tecnologia do instituto Politécnico de Setúbal, a qual ocorreu nas instalações da 

Escola Superior de Tecnologia, nos Fidalguinhos; 

4/2 – Participação na reunião do Conselho Local de Ação Social do Barreiro (CLASB), o qual se 

realizou na Biblioteca Municipal do Barreiro; 

8/2 – Sessão “yoga do riso” – Agenda Sénior 2019, em parceria com o ACES – Unidade de 

Saúde Pública e a Câmara Municipal do Barreiro (técnico João Gomes), a qual se realizou na 

Sala do Salineiro do Edifício da JF do Lavradio; 

9/2 – Participação na Sessão Solene comemorativa do 82º Aniversário do Fabril, a qual se 

realizou na Sala da Cultura da Baia do Tejo; 

8/2 – Participação na Sessão de assinatura do Protocolo do NPISA (Núcleos de Planeamento e 

Intervenção Sem-Abrigo) do Barreiro, AMAC; 

12/2 – Reunião com Comerciantes do Lavradio a qual teve como objetivo prestar 

esclarecimentos sobre a situação do multibanco no Lavradio e do novo projeto a criar na 

Avenida JJ Fernandes; 

13/2 – Reunião com a Banda Municipal do Barreiro, a fim de preparar o Encontro de Bandas 

(decorrerá em setembro de 2019); 

15/2 – Palestra “Chegar Novo a Velho” – Agenda Sénior 2019, dinamizada pelo professor Dr. 

Manuel Pinto Coelho, a qual decorreu na AURPIL; 
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15/2– Focus Group para Diagnóstico sobre Comportamento Aditivos no Concelho. 
 

17/2 – Participação na Cerimónia das promessas do Agrupamento de Escuteiros 690 do 

Barreiro; 

18/02 – Participação na Sessão de Esclarecimento sobre o Projeto para Braamcamp, a qual 

decorreu no AMAC; 

19 /2 - Reunião do Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social do Barreiro, para análise 
e resposta às questões colocadas pela Plataforma Supraconcelhia da Península de Setúbal (GT 
Eixo 5: Combate à Pobreza e  Inclusão Social). 
 
20/2– Reunião com o Presidente da Associação Ser Idoso para apresentação da entidade e 
respetivo plano de atividades. 
 
20/2– Reunião do Grupo Concelhio para as Questões da Deficiência, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

a) Planeamento atividades 2019 
b) Acessibilidades 

 
21/2 - Reunião do Grupo Concelhio para as Questões dos Idosos, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 

a) Informações 
b) Apresentação e monitorização de situações de idosos isolados e/ou em risco  
c) Elaboração do Plano de Ação 2019 do GCQIdosos  

 

20/2 – Reunião com a Associação “Ser Idoso”, com visita às suas instalações; 

26/2 – Reunião do executivo com todos os/as trabalhadores/as operacionais da UF, a qual se 

realizou nas Instalações do Juventude do Lavradio; 

28/02 – Desfile de Carnaval Barreiro – uma organização conjunta da junta de freguesia com a 

Câmara Municipal do Barreiro, o Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva, as IPSS’s e as 

instituições de ensino particulares, atividade descentralizada que veio animar as principais 

artérias do centro da cidade; 

28/02 – Sessão de esclarecimento “Sou comerciante: como garantir a minha segurança?”, uma  

parceria com a PSP; 

1/03 - Desfile de Carnaval Lavradio – uma organização conjunta da junta de freguesia com a 

Câmara Municipal do Barreiro, o Agrupamento de Álvaro Velho, as IPSS’s e as instituições de 

ensino particulares, atividade descentralizada que veio animar as principais artérias do centro 

da cidade; 

6/03 – Reunião com a Academia de Judo do Barreiro, a qual se realizou nas instalações da JF 

do Lavradio; 



5 

 

6/03 – I Reunião da Comissão de Festas do Lavradio; 

7/03 – Participação na Palestra Dia da Mulher “Nós Podemos Acontecer!”, organizada no 

âmbito do dia Internacional da Mulher, pela Câmara Municipal do Barreiro, a qual se realizou 

no AMAC, envolvendo a comunidade educativa; 

8/03 – Distribuição de flores, quer à população quer em coletividades da freguesia; 

9/03 – Participação no almoço convívio organizado pela AURPIL, alusivo ao dia da mulher; 

Entre os dias 11 e 15 de Março realizaram-se diversas visitas às escolas d 1º ciclo e JI da 

Freguesia, no âmbito da avaliação da Unidade de Saúde Pública Arnaldo Sampaio, do ACES;  

16/03 – Participação nas iniciativas e festividades do 25º Aniversário do Motoclube do 

Barreiro; 

18/03 – Participação na Reunião do Conselho de Gestão da Escola de Jazz do Barreiro; 

19/03 – Dinamização da Sessão “comer bem e barato é possível” - Agenda Sénior 2019, em 

parceria com o ACES – Unidade de Saúde Pública e a Câmara Municipal, a qual se realizou na 

Sala do Salineiro do Edifício da JF do Lavradio; 

21/03 – Participação na Sessão alusiva ao dia Mundial da Poesia, dinamizada pela AURPIL; 

21/03 – Reunião com comerciantes do Lavradio, sobre as Festas do Lavradio; 

24/03 – Participação no Concerto da Camerata, o qual decorreu na Biblioteca do Barreiro; 

28/03 – Participação na Cerimónia “estratégia Nacional para a Mobilidade ativa – Renovação 

da frota dos TCB”, a qual decorreu na Praça Central da zona POLIS; 

29/03 – Reunião com a Direção da Escola Alfredo da Silva, do Grupo de Dadores de Sangue e 

do Desportivo do Lavradio, com vista a serem delineados os protocolos associados à utilização 

do Espaço Desportivo da Avenida da Praia; 

31/03 – Participação na apresentação do Teatro de Revista do TESFAL (Teatro de Ensaio da 

SFAL); 

De 1 a 3 de abril – Apresentação da Peça de Teatro de Marionetas de Vara “A Princesa do Sal”, 

uma organização conjunta entre a CMB e a JF. A apresentação desta peça envolverá todas as 

escolas de 1º ciclo da freguesia e conta parte da história do Lavradio, associada à produção do 

sal, às vinhas e ao vinho; 

2/03 – Participação na Inauguração da exposição da Associação Vem Vencer “um outro olhar 

sobre a diferença” 

3/03 – Reunião com os comerciantes do Barreiro sobre a Feira da Ginja; 

4/03 – Reunião com a Paróquia de Santa Margarida (Padre João Paulo) sobre a organização das 

Festas do Lavradio; 
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5/03 – Reunião com a ADAO (Associação de Desenvolvimento Artes e Ofícios); 

5/03 – Participação na Reunião do Conselho Municipal de Segurança; 

7/03 – Participação no Almoço de Aniversário da Associação de Mulheres com Patologia 

Mamária, o qual decorreu no Salão das instalações dos Bombeiros – Corpo de Salvação 

Pública; 

8/03 – Assinatura do Protocolo entre a JF da União das Freguesias de Barreiro e Lavradio e o 

Desportivo do Lavradio, através do qual a este clube foram atribuídas 2 arrecadações para 

arrumos de material desportivo, ficando também esta associação com “zeladora” do 

passarinheiro existente no Jardim da Estrela (Junto à Rua D. José Cárcamo Lobo); 

9/03 - Apresentação da Peça de Teatro de Marionetas de Vara “A Princesa do Sal”, uma 

organização conjunta entre a CMB e a JF. Esta apresentação foi adaptada e dirigida à 

população Sénior contando, igualmente, parte da história do Lavradio, associada à produção 

do sal, às vinhas e ao vinho; 

9/03 - Reunião da Comissão de Festas do Lavradio; 

10/3- Reunião com a direção do Refugio dos Fidalguinhos, a fim de esclarecer os timings 

associados à utilização do polidesportivo, por parte da população, conforme celebrado no 

protocolo assinado por esta entidade e a Câmara Municipal do Barreiro; 

11/03 – Deslocação de 50 Séniores a Lisboa, a fim assistirem ao Musical “A Severa” de Filipe La 

Féria, no Politeama| Agenda Sénior 2019; 

11/03 – Participação na Gala do VII Aniversário da Associação Académica do instituto 

Politécnico de Setúbal, a qual decorreu no Restaurante Acordeon; 

13/03 – Participação na Sessão Solene do Conselho Nacional dos Bombeiros Portugueses, a 

qual decorreu no Espaço Memória; 

13/03 – Participação na Sessão Solene Comemorativa do 99º Aniversário do Luso futebol 

Clube; 

13/03 - Participação na Sessão Solene Comemorativa do 108º Aniversário do Futebol Clube 

Barreirense; 

14/03 – Participação na Apresentação da Peça de Teatro Infantil “ O Canteiro Vaidoso”, levada 

a cena pelo Grupo de Teatro Infantil (TISFAL) 

15/03 – Reunião com o Clube de Fotógrafos do Barreiro; 

17/03 – Participação no Almoço de Páscoa do Centro Paroquial Padre Abilio Mendes; 
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Outros elementos de Relevo: 

 Durante o mês de Janeiro foram realizadas diversas reuniões com entidades bancárias 

do Barreiro, a fim de se avaliar a possibilidade de colocação de uma ATM no Lavradio. 

 Ainda durante o mês de janeiro e fevereiro, o executivo da JF desenvolveu todos os 

esforços para se começar a desenhar um novo projeto para a avenida JJ Fernandes, no 

qual fosse colocado uma ATM, mas também criando uma nova dinâmica na Vila e no 

comércio local, trazendo outros serviços de proximidade à população. 

 Durante o período em apreço foram distribuídas as Agendas Sénior da Freguesia pelas 

diferentes coletividades e superfícies comerciais. 

 Foram atendidas pelo Executivo da Junta 10 munícipes no período de referência. Os 

atendimentos globalmente relacionaram-se com manutenção de espaço público, 

recolha seletiva, recolha de lixo indiferenciado, mobiliário urbano, etc; 

 Projeto “Freguesia Apoia”: entre janeiro e abril – Foram efetuados 10 atendimentos, 

em parceria com o CRIVA, tendo sido todos encaminhados ou para a Segurança Social 

ou para o Apoio Alimentar, conforme os casos. 

 Deu-se continuidade na disponibilização de diversos apoios logísticos à concretização 

das atividades desenvolvidas pelas coletividades e associações locais (palcos, som, 

estrados, etc) 

 Foi adquirido um motociclo para apoio à atividade de calcetamento;  

 Iniciou-se o arranjo alargado da calçada em toda a urbanização dos fidalguinhos, tendo 

um cuidado preferencial pelas caldeiras de árvore severamente danificadas. 

 Encontra-se concluída a obra do novo espaço desportivo da Avenida da Praia, o qual 

será inaugurado no dia 4 de Maio. 

 Iniciou-se a limpeza e colocação de vedação para o arranque da obra da Avenida JJ 

Fernandes (antigos WC públicos), espaço que contará com um posto CTT, atendimento 

da JF e caixa ATM. 

 

 


