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INFORMAÇÃO DA PRESIDENTE 

MANDATO 2017-2020 

 

PERIODO A QUE SE REFERE:DE 01/1 A 18/04 DE 2018 
 

 

Introdução 

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

Barreiro e Lavradio, no período compreendido entre 1 de janeiro a 21 de abril de 2017. 

Mais Proximidade, Mais Freguesia, será o lema que acompanhou o atual executivo desta união 

de Fre guesias, no exercido das suas funções durante o período em causa. 

Para além da sua representação em diversas ações que decorreram, organizadas por diversas 

entidades da freguesia, destaca-se ainda o forte investimento na manutenção do parque 

escolar, a aquisição de novas ferramentas de apoio à manutenção do espaço público, o 

estabelecimento de novas parcerias que viabilizarão o surgimento de novos projetos a curto 

prazo. 

Acresce ainda o notório investimento na comunicação com os munícipes, num diálogo que se 

pretende que venha a ganhar um novo folego com o novo site e imagem desta União de 

Freguesias, bem como com o incremento de outras estratégias de comunicação. 

 

ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

4 de janeiro – Reunião com a Direção dos CTT, edifício central, Parque Expo, a fim de discutir a 

situação do encerramento da Estação do Lavradio. 

9 de janeiro – Participação na reunião com as coordenações de escolas do barreiro dos 

agrupamentos de escolas do Barreiro, a fim de discutir as atividades a desenvolver no quadro 

da quadra carnavalesca. 

10 de janeiro – Reunião com representantes da paróquia de St. Margarida, sobre as Festas do 

Lavradio. 

11 de Janeiro – Reunião com a Divisão da PSP. 

Assuntos tratados: escola segura, policiamento de proximidade, sinistralidade, projetos com a 

comunidade educativa e de intervenção social. 

13 de janeiro – Participação nas cerimónias alusivas ao Dia do escuteiro, largo 1º de maio. 

14 de janeiro – Participação na sessão solene alusiva aos 150 anos da Sociedade Filarmónica 

Agrícola Lavradiense (SFAL). 
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15 de janeiro – Participação na Inauguração do Balcão Único, no Largo do Mercado 1º de maio. 

19 de janeiro – Reunião com a Empresa EDUGEP, a fim de avaliar o trabalho desenvolvido por 

esta empresa ao nível da AEC e CAF na Freguesia e projetos futuros. 

21 de janeiro – Presença na tomada de posse dos órgão sociais da Sociedade Filarmónica 

Agrícola Lavradiense (SFAL). 

De 26 a 28 de janeiro – participação no Congresso da ANAFRE, em Viseu. 

25 de janeiro – Sessão de esclarecimento IFRRU 2020, em Lisboa. 

25 de janeiro - Reunião como o GD Fabril  Ponto da situação da plantação de árvores e da 

limpeza das envolventes ao complexo desportivo. 

27 de janeiro – Inauguração da exposição de ilustração As Festas e festinhas, do artista Nuno 

Saraiva, no AMAC. 

27 de janeiro - Sessão Solene no âmbito das comemorações do 81º aniversário do Grupo 

Desportivo Fabril do Barreiro. 

29 de janeiro – Reunião de avaliação com as coordenações das escolas de 1º ciclo do 

Agrupamento de escolas Alfredo da Silva e Álvaro Velho, com vista à definição de 

metodologias de trabalho, circuitos de informação e prioridades. 

30 de janeiro – reunião com a administração da ZMarks (representante da Piaggio em 

Portugal), com vista à resolução do troca da Mota de 3 rodas, adquirida em setembro de 2017. 

31 de janeiro – Reunião com a Associação Vem Vencer, a fim de avaliar parcerias futuras. 

31 de janeiro – Reunião com a direção da Associação Vem Vencer para a apresentação do 

respetivo projeto. 

1 de fevereiro – Participação na conferência de imprensa sobre “Desporto Escolar”, no AMAC. 

2 de fevereiro – Visita a Feira de Equipamentos para a Higiene Urbana e Jardins, Odivelas, com 

vista a conhecer novas tecnologias ao nível da manutenção do espaço público. 

3 de fevereiro - Reunião com o Rancho Folclórico do Lavradio, a fim de se avaliar as condições 

para a construção de sala de ensaios. 

4 de fevereiro – Participação na inauguração da exposição organizada pela Associação de 

Mulheres com Patologia Mamária. 

5 de fevereiro – Reunião com o equipamento de ensino “Refugio dos Fidalguinhos”, com vista 

ao conhecimento dos projetos desta instituição e ao estabelecimento de parcerias. 

5 de fevereiro – Reunião com o CRIVA, para o estabelecimento de parcerias futuras ao nível de 

projetos de envelhecimento ativo e saudável. 
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6 de fevereiro – Participação da receção na Feira da Solidariedade, Largo do Mercado do 

Lavradio. 

7 de fevereiro – Participação na abertura do Corta Mato distrital, Quinta de Braamcamp. 

7 de fevereiro - Participação no Seminário Biodiscoveries, Responsabilidade Social e 

Voluntariado Empresarial, na Mata da Machada. 

9 de fevereiro – Coorganização e participação nos Desfiles de Carnaval descentralizados 

(Barreiro e Lavradio). A este nível esta Junta de Freguesia disponibilizou 50% do pagamento do 

som, bem como a conceção dos fatos de carnaval das escolas da freguesia. 

9 de fevereiro – Participação na Tomada de Posse da Associação de Ação de Reformados do 

Barreiro. 

11 de fevereiro – Participação na receção da Chama da Solidariedade pela Associação de 

Mulheres com Patologia Mamária. 

14 de fevereiro – Reunião CCDR LVT para avaliação das possibilidades de financiamento ao 

nível dos equipamentos desportivos. 

15 de fevereiro – Reunião com os serviços da CMB para avaliação dos sistemas de rega da 

freguesia. 

17 de fevereiro - Participação no Jantar de aniversário da Voz do Operário em Lisboa. 

18 de fevereiro – Jogo Taça Cidade do Barreiro 2017, Estádio do Fabril. 

19 de fevereiro – Participação na Cerimónia de Entrega do Cheque Solidário, resultante da 

Bilheteira da Pista de Gelo, instalada no Parque da Cidade, durante a quadra de Natal e Ano 

Novo, realizada nos Paços do Concelho. 

20 de fevereiro – Reunião com o Grupo Concelhio para as Questões dos Idosos para a 

continuação da elaboração do Plano de Ação para 2018 e apresentação e monitorização de 

situações de idosos isolados e/ou em risco sinalizados. 

20 de fevereiro – dadas as condições de adiantado estado de degradação do polidesportivo da 

Avenida Bento Gonçalves, o qual apresentava perigo para a população, foi retirada, nesta data 

toda a sua estrutura. Está-se a avaliar em que condições o mesmo poderá ser reerguido, com 

eventual recurso a cofinanciamento. 

21 de fevereiro – Reunião com o Grupo Concelhio para as Questões  da Deficiência com o 

objetivo de fazer um balanço da Semana da Diferença de 2017 e planear as atividades para 

2018. 

21 de fevereiro – Reunião com a Baia Tejo, com vista ao estabelecimento de parcerias futuras. 

21 de fevereiro -  Reunião com os responsáveis do parque Tuga Natura para apresentação do 

seu projeto.  



4 

 

22 de fevereiro – Reunião no JI do Bairro das Palmeiras, com a Delegação de Saúde e a 

coordenação do equipamento, com vista a avaliar as necessidade de intervenção futuras, bem 

como a definir metodologias e circuitos de comunicação. 

25 de fevereiro – Participação na Cerimónia das Promessas do Escuteiros – igreja de Nossa 

Senhora do Rosário. 

5 de março – Reunião com a responsável de formação da entidade Planeta Informático para 

estabelecimento de um protocolo de colaboração no âmbito da Formação Modular Certificada 

financiada para empregados e desempregados, designadamente, para colaborar na cedência 

de instalações e na divulgação junto da comunidade. 

7 de março – Reunião com a Popular FM, para o estabelecimento de parcerias futuras. 

7 de março – Reunião com a Comissão de Festas do Montijo, em representação da Comissão 

de Festas do Barreiro, com vista à partilha de boas práticas. 

8 de março – Distribuição de flores pela Freguesia, no âmbito das atividades do Dia 

Internacional da Mulher. 

8 de março – Participação no Lanche convívio oferecido pela CMB a propósito do Dia 

Internacional da Mulher – Politécnico. 

9 de março – Participação na Cerimónia de Distinção “mulheres com garra”, iniciativa 

promovida pela CMB. 

9 de março – Reunião com a S energia para  esclarecimento sobre a iniciativa projeto 

“Freguesias + Eficientes – Freguesias Pela Eficiência Energética”. 

12 março - Reunião com a Direção da Associação dos Reformados do Barreiro, para 

apresentação da nova direção, plano de atividades e articulação com esta Junta de Freguesia. 

13 de março – Reunião da Comissão de Acompanhamento da ECF – Escola Conde de Ferreira – 

Centro de Produção e Participação Artística para analisar propostas de organização e a 

atividade regular dos órgãos. 

13 de março – Presença na Inauguração do espaço “Prego da Avenida”. 

14 de março - Reunião com o Grupo Concelhio para as Questões  da Deficiência para 

continuação da planificação das atividades para 2018. 

14 de março – Reunião PERSONA, no âmbito do protocolo existente entre esta autarquia e 

referida instituição. 

15 de março – Reunião AURPIL, ao nível do desenvolvimento de projetos de Envelhecimento 

Ativo na freguesia, para a manutenção de espaços verdes. 

15 de março – Sessão sobre o Simplex Autárquico, coma a apresentação do Portal das Boas 

Práticas Autárquicas. 

http://www.freguesiasmaiseficientes.pt/
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15 de março – Reunião com a Direção do Futebol Clube Barreirense, no âmbito do plano de 

atividades desta instituição. 

16 e 18 de março – ação de limpeza da Junta de Freguesia – edifício do Lavradio (a qual se 

encontrava num adiantado estado sujidade, a par da acumulação de documentação e outros 

materiais). 

17 de março – Presença no Aniversário do Motoclube do Barreiro. 

20 de março – Reunião com parceiros da freguesia, com vista ao desenvolvimento futuro de 

projetos de envelhecimento ativo. 

21 de março – Participação na atividade alusiva ao Dia da Árvore na sede do Agrupamento de 

Escolas Álvaro Velho –plantação simbólica de 1 árvore.  

21 de março – Participação na atividade organizada pela Sociedade Filarmónica Agrícola 

Lavradiense, a propósito do Dia da Poesia. 

22 de março – Reunião com o responsável pelo Clube Desportivo do Lavradio, para 

apresentação do respetivo projeto. 

22 de março – Reunião com a responsável de formação da entidade EDUGEP para 

estabelecimento de um protocolo de colaboração no âmbito da Formação Modular. 

22 de março – Reunião com a Direção do Centro de Emprego, sobre o desenvolvimento de 

ações em parceria e enquadramento dos projetos CEI e CEI+, ao nível dos serviços operacionais 

desta Junta de Freguesia. 

22 de março – Reunião com a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho, 

com o intuito de avaliar o estado de conservação das escolas deste agrupamento e desenhar 

um plano de ações futuras. 

23 de março  - Presença no Juramento de Bandeira na Escola de Fuzileiros 

25 de março – Presença na cerimónia de Inauguração do novo troço da Baia Tejo e Mural do 

Vihls. 

26 de março- Reunião com Comerciantes do Lavradio, a fim reativar as Festas do Lavradio. 

27 de março – Reunião com Associações, coletividades e IPSS da freguesia, a fim reativar as 

Festas do Lavradio. 

27 de março – Reunião com os parceiros da Loja Comunitária do Barreiro para avaliar o estado 

do edifício onde funciona a mesma, assim como a eventual necessidade de obras. 

28 de março – Reunião de Consórcio no âmbito do Projeto Cumplicidades E6G, para balanço 

do projeto. 

29 de Março – Presença na Homenagem aos militares falecidos. Rotunda dos Fuzileiros. 
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31 de março -  Presença na entrega de prémios do Torneio da Pascoa de Mini basquetebol do 

F. C. Barreirense. 

4 de abril – Visita ao Rancho do Lavradio, no sentido de avaliar os projetos futuros, 

dificuldades e apoios pontuais. 

4 de abril – Reunião com a Sociedade filarmónica Agrícola Lavradiense, no âmbito do plano de 

atividades. 

5 de Abril – Reunião com a direção da Instituição Padre Abílio Mendes, com vista ao 

conhecimento da instituição, do seu plano de atividades. 

5 de abril – Reunião com o CRIVA, no âmbito do desenvolvimento de parcerias futuras no 

quadros dos projetos de envelhecimento ativo e saudável. 

7 de abril – Presença no Concerto do Coro B-Voice na AURPIL 

8 de abril -  Presença na abertura e no almoço  da 1ª jornada do Camp. distrital de Malha , no 

Recinto do Rancho Folclórico do Lavradio. 

8 de abril – Presença no almoço de aniversário da Associação de Mulheres com Patologia 

Mamária. 

11 de abril – Presença na sessão de Apresentação do Dia B – sala de sessões dos Paços do 

Concelho. 

12 de abril – Reunião com a Divisão da PSP do Barreiro. 

Assuntos tratados: alegada vaga de assaltos no Lavradio a casas particulares, comércio e coletividades, 

escola segura, policiamento de proximidade, projetos com a comunidade educativa e de intervenção 

social. 

13 de abril – acompanhamento da volta de avaliação no âmbito do acordo de descentralização 

de competência entre a CMB e a Junta de Freguesia da UFBL 

Outras reuniões e Participações: 

 Neste período foram realizadas diversas reuniões com vista à implementação do posto 

de atendimento na Junta de Freguesia da UFBL (edifício do Lavradio) 

 Participação nas diversas reuniões da Comissão de Festas do Barreiro 

 

INTERVENÇÃO DE EXTERIOR A DESTACAR: 

Corte de ervas e Jardins  

Lavradio: Corte de ervas em passeios: Ruas Mártires da Guerra colonial, Maria Lalande, 

Adelina Abranches, Travessa herculano Marinho, travesso Rafael de Oliveira e traseiras, 

Palmira Bastos e traseiras, D. José Carcomo Lobo, José Malhoa incluindo o largo do antigo 
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mercado, Rua SIRB. Os Penicheiros, parte da AV MTE Manuel dos Santos Cabanas, Rua Clube 

22 de Novembro, parte da rua João Azevedo do Carmo. 

Barreiro: Camilo Castelo Branco, Aguiar, Almirante Reis, São João de Brito, Institutos dos 

Ferroviários, Travessa dos Ferroviários, Serpa Pinto, Norton de Matos, Miguel Pais, Estação do 

Barreiro A, Stara Zagora, República, Elias Garcia, Vasco da Gama, Combatentes da grande 

Guerra, Doutor José de Almeida, Eça de Queirós, Largo de Santa Cruz, Largo Nossa Senhora do 

Rosário, Zona envolvente á escola Alfredo da Silva, Egas Moniz, Camara Pestana, Henrique 

Galvão, Largo do Moinho Pequeno, Largo 1º de Maio, todo o bairro das palmeiras e já está 

quase todo o Barreiro Velho e estamos a dar continuação esse trabalho.  

Para além do corte de erva salienta-se a substituição de diversos pins, sinais e intervenções 

diversas na substituição/reparação de calçada. 

Escolas 

Foram realizadas diversas intervenções nas escolas da União das Freguesias, umas por 

administração direta, outras com recurso a adjudicação, pela complexidade do trabalho a 

realizar. 

Outros 

 Apoio Transporte: União Columbófila 2 vezes por semana, Paróquia do Lavradio ás 

quartas na parte da tarde e transporte do material para as festas dos Santos 

Populares, Banco Alimentar (Padre Abílio Mendes), apoio ás escolas no Carnaval. 

 Limpeza da zona ajardinada do Edifício da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

do Barreiro 

 

Apoios Financeiros a instituições da freguesia: 

 Paróquia de Sta Margarida: 150 € para a realização de uma noite de fados, para 

angariação de verbas. 

 Luso Futebol Clube: 100€ para a aquisição de uma impressora multiusos. 

 Motoclube do Barreiro: 150 € (no âmbito do seu aniversário). 

 TEB (Teatro de Ensaio do Barreiro) – 150 € para tintas. 

 Processado este ano, mas relativo ao aniversário da Associação de Ação de 

Reformandos do Barreiro – 100€ 

 

 


