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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 25 de outubro a 19 de Dezembro de 

2018. 

A melhoria da satisfação dos munícipes, a par da procura de novos procedimentos de trabalho, 

novas ferramentas e novas metodologias, pautaram a atividade deste executivo no período em 

causa. Foi também dada maior importância à satisfação dos/as trabalhadores/as com vista a 

um melhor desempenho individual e coletivo. 

A melhoria das atividades ao nível da higiene urbana e conservação do espaço público, a par 

de uma maior aproximação à comunidade e às instituições marcaram igualmente o trabalho 

desenvolvido de 25 de outubro a 19 de dezembro de 2017. 

 

ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS: 

24 de outubro: participação no encerramento da Feira do Livro da Associação Barreiro 

Património Memória e Futuro; 

De 25 a 28 de outubro: organização da I feira de outono (Largo 1º de Maio); 

28 de outubro: participação e apoio à caminhada organizada pela Farmácia Roldão (Lavradio); 

3 de novembro: participação na inauguração do novo piso sintético do Fabril; 

3 de novembro: participação na exposição do Clube de Fotógrafos no Centro Hospitalar 

Barreiro/Montijo; 

3 de novembro: participação na festa de aniversário do Fórum Barreiro; 

4 de novembro: participação almoço de aniversário da Fidalbyke; 

5 de novembro: participação no workshop dinamizado e organizado pelo IEFP sobre “O futuro 

do Trabalho”, Espaço Memória; 

6 de novembro: participação na sessão ordinária do CLSB, Biblioteca Municipal; 
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7 de novembro: Reunião com comerciantes do Lavradio a fim de preparar em conjunto as 

atividades alusivas à quadra natalícia; 

8 de novembro: participação no evento “apresentação do renovado projeto da Escola Conde 

de Ferreira – Regresso à Escola”; 

9 de novembro: participação no Magusto organizado pela CMB, dirigido a todos/as os/as 

trabalhadores das autarquias; 

9 de novembro: participação na festa de S. Martinho, organizada pela Associação de Pais da 

Escola Álvaro Velho; 

10 de novembro: Co-organização em conjunto com a AURPIL, no âmbito da Agenda Sénior, de 

um Magusto, nas instalações desta associação; 

11 de novembro: participação na inauguração do memorial evocativo aos Ex-Combatentes, 

Largo 1º de maio/Parque Catarina Eufémia; 

12 de novembro: reunião com o agrupamento 1011 de Escuteiros do Lavradio e Paróquia, a 

fim de avaliar os projetos e desafios futuros ; 

16 de novembro: reunião com a administração do Fórum Barreiro, a fim de estreitar parcerias 

e desenhar ações futuras; 

17 de novembro: participação no encontro distrital da ANAFRE; 

20 de novembro: participação numa reunião dinamizada pela Câmara Municipal do Barreiro, 

no âmbito da reabilitação das escolas do concelho; 

20 de novembro: participação na inauguração da agência seguradora Tocha seguros (avenida 

Alfredo da Silva); 

22 de novembro: participação na abertura da exposição de filatelia Da Cooperativa Barreirense 

22 de novembro: reunião com o Grupo de Escoteiro 690, agora com sede no Lavradio, a fim de 

avaliar os projetos e desafios futuros; 

24 de novembro: participação na sessão de esclarecimento sobre o projeto “Terminal de 

contentores”, a qual decorreu na sala de espetáculos da Baia Tejo; 

24 de novembro: participação na “Festa do Desporto” a qual decorreu no Pavilhão Municipal 

Luis de Carvalho; 

26 de novembro: inicio das aulas descentralizadas da UTIB nas instalações da JF do Lavradio, 

sobre “História do Lavradio”, dinamizadas pelo Professor João Saraiva; 

27 de novembro: participação nas I Jornadas de enfermagem do ACES, as quais decorreram no 

AMAC; 
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27 de novembro: participação na sessão de “Desporto Adaptado”, integrada na semana da 

diferença, a qual decorreu no Barreirense; 

27 de novembro: reunião com a direção do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho, a fim de 

avaliar necessidades atuais e desafios futuros; 

28 de novembro: participação no seminário organizado no âmbito da semana da diferença, o 

qual  decorreu no pequeno auditório do AMAC; 

29 de novembro: Participação na sessão de cinotécnica, dinamizada no âmbito da semana da 

diferença, em parceria com a PSP, seguida de um almoço partilhado; 

29 de novembro: participação na reunião promovida pela CMB com vista a uma melhor 

articulação das situações existentes (atuais ou futuras) de pessoas sem-abrigo no Barreiro; 

29 de novembro: participação na sessão de assinatura do protocolo no âmbito da criação de 

um Gabinete de Atendimento às Vitimas de Violência Doméstica Barreiro-Moita, a qual 

decorreu no pequeno auditório do AMAC; 

29 de novembro: participação na 1ª sessão de pioneiros do Projeto Re-Food – CLDS Barreiro; 

30 de novembro: Reunião com o Clube Desportivo do Lavradio, no âmbito do plano de 

atividades; 

30 de novembro: participação na 1ª sessão do Conselho Municipal de Segurança, o qual 

decorreu na sala de sessões da CMB; 

30 de novembro: participação na Gala “Vem Vencer”, organizada no âmbito da semana da 

Diferença; 

1 de dezembro: participação no Concerto de Natal abrilhantado pela Camerata do Barreiro, o 

qual decorreu no Politécnico do Barreiro; 

1 de dezembro: participação no almoço comemorativo do 151º Aniversário da SFAL; 

3 de dezembro: participação no “Desfile Vem Vencer”, o qual decorreu nas instalações do 

Forum Barreiro; 

De 6 a 9 de dezembro: I Feira de Natal do Lavradio, a qual decorreu no Largo da Piscina do 

Lavradio e que contou com iguarias, animação de rua e divertimentos para as crianças. É 

também de ressaltar a participação de algumas associações locais, as quais puderam participar 

no certame gratuitamente; 

8 de dezembro: participação no Jantar de Natal do Escuteiros Marítimos, o qual decorreu no 

Restaurante Praia Norte; 

9 de dezembro: participação na Festa de Aniversário da Associação dos Reformados do 

Barreiro, a qual decorreu na sede desta associação; 
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10 de dezembro: Reunião com a RUMO, no sentido de avaliar ações e parcerias para o ano de 

2019; 

11 de dezembro: participação na Festa de Natal Sénior, organizada pelo Grupo concelhio da 

rede Social do Barreiro para as questões do idosos, a qual decorreu no Centro Social de Stº 

António; 

11 de dezembro: participação com membro do Júri do concurso das Montras de Natal 2018; 

12 de dezembro: participação no Simulacro nos ADP; 

12 de dezembro: Participação na festa de natal do motoclube do Barreiro, dirigido às crianças 

socialmente mais vulneráveis do concelho; 

14 de dezembro: organização, em conjunto com todas as escolas de 1º ciclo e JI da Festa de 

natal a qual decorreu na sala de espetáculos da Baia Tejo (amavelmente cedida por esta 

entidade), a qual reuniu cerca de 1000 crianças; 

14 de dezembro: organização do almoço de natal para todos/as os/as trabalhadores/as da 

junta de freguesia, no Restaurante “A transmontana”, com a oferta a cada um/uma de um 

bolo Rei e uma garrafa de espumante. Podemos contar com a presença da sra representante 

da assembleia de freguesia da bancada da CDU (Fernanda Ventura), bem como do sr. 

Presidente da Câmara (Frederico Rosa) e de todos os membros do executivo da UFBL; 

14 de dezembro: participação na Festa de Natal da PERSONA, a qual decorreu nas instalações 

da Associação de Reformados do Barreiro; 

14 de dezembro: participação na Abertura da Exposição Distrital Columbófila no Luso; 

14 de dezembro: participação na Gala de Natal da CPCJ; 

15 de dezembro: participação no passeio noturno de natal organizado pela Fidalbyke, o qual 

partiu do Parque da Cidade; 

17 de novembro: reunião com a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho, a 

fim de debater a situação atual das escolas, perspetivas e ações futuras; 

18 de dezembro: participação no almoço de Natal do Centro Paroquial Padre Abílio Mendes; 

19 de dezembro: organização de uma visita às luzes de natal e baixa de lisboa, no âmbito da 

Agenda Sénior 2018, a qual contou com 50 participantes; 

19 de dezembro: participação no Jantar de Natal da Misericórdia do Barreiro; 
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Outros elementos de Relevo: 

 Foram disponibilizados diversos apoios logísticos à concretização das diferentes festas 

de natal desenvolvidas pelas coletividades e associações locais (palcos, som, estrados, 

etc) 

 Foi adquirido um trator para corte de relva, adequado a relvados de maior extensão; 

 Foram adquiridas 3 novas roçadoras, 2 das quais elétricas; 

 Foram aplicados na zona dos Fidalguinhos Fitofarmacêuticos a fim de prevenir o 

crescimento da erva daninha durante o Inverno, por uma empresa certificada e 

autorizada para o efeito, cumprindo todas as normas em vigor; 

 Foi adquirido mais EPI para os trabalhadores da UFBL, adequados ao Inverno, 

nomeadamente casacos, calçado e coletes refletores; 

 Foi colocada iluminação de natal da zona do Lavradio, nomeadamente Lavradio Vila e 

Fidalguinhos e ainda no Bairro da Palmeiras, ficando a zona Centro da Cidade a cargo 

da CMB. 

 Foram impressos 1000 exemplares do Boletim “Freguesia em Revista”a fim de alcançar 

o publico que não tem acesso às redes sociais. 

 

  


