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Mês após mês, caminhamos para uma União de Freguesias mais aberta, mais

participativa, com obra concretizada e com projetos a caminho. Com uma forte noção de

responsabilidade e tendo por base uma gestão financeira saudável, procuramos a

melhoria da qualidade de vida da nossa população, pelo que importa destacar, neste

espaço, o trabalho realizado nos últimos meses.

Com afeto,

Gabriela Guerreiro

Inauguração do monumento "Ao Bastardinho" no Lavradio | 28 de setembro 2019

Roteiro de proximidade: visita ao Bairro das Palmeiras
No dia 2 de novembro, e numa ótica de proximidade com a população, a Presidente

da União das Freguesias de Barreiro e Lavradio, Gabriela Guerreiro e o Presidente

da Câmara Municipal do Barreiro, visitaram o Bairro das Palmeiras, contactando

diretamente com os moradores bem como com as coletividades que ali ainda

persistem e alguns comerciantes.

Este roteiro de proximidade teve por objetivo recolher algumas das principais

preocupações de quem ali mora, algumas sugestões de melhoria e até firmar alguns

compromissos e propostas por parte do Executivo.

A par desta visita oficial, houve, ainda, um momento de confraternização no Café

Paixão, do Sr. Alexandre, que nos proporcionou um excelente almoço e um bom

convívio entre todos/as os/as que se juntaram a nós.

 

Inauguração do novo espaço desportivo | Av. da Praia
No dia 4 de maio, inaugurámos o novo Espaço Desportivo da Av. da Praia,

onde se demonstraram as potencialidades multidesportivas daquele espaço:

Street Workout, Capoeira, Basquetebol e Streetbasket, Remo Indoor,

Futsal3 e Futsal4, Dança e Badminton. Foram, ainda, celebrados

protocolos para a gestão, utilização e apoio logístico inerente a este espaço,

entre a União das Freguesias de Barreiro e Lavradio e a Escola Secundária

Alfredo da Silva, o Grupo Desportivo do Barreiro e o Grupo dos Dadores de

Sangue. Este espaço está acessível a qualquer munícipe ou clube

desportivo, bastando ligar para os contactos que se encontram indicados

no local. Esperamos que usufruam do local, não só praticando desporto,

mas também aproveitando a excelente vista que aquele espaço oferece!



O U T U B R O  2 0 1 9 N R .  2

Durante as festas do Lavradio, foi devolvida, à população do

Lavradio, a Estátua “ Ao Salineiro”, guardada durante cerca de

20 anos num dos armazéns dos serviços operacionais da Junta

do Lavradio. De grande valor simbólico, era fundamental a sua

recolocação num espaço nobre do Lavradio. Atendendo a que o

material com que a mesma foi concebida não se adequava à sua

colocação no exterior, optou-se pela sua colocação no Mercado

do Lavradio. Foi possível recuperá-la através das mãos hábeis e

dedicadas do seu artista original, o barreirense Pedro Miranda

da Silva.

Recuperação da Estátua do Salineiro

Melhoria do parque escolar da Freguesia 
Durante a pausa letiva de Verão, foram feitos

diversos investimentos em todo o parque escolar.

Toda a comunidade educativa encontrou escolas

com alterações significativas que irão permitir o

desenvolvimento das diferentes atividades, em

melhores condições. Destaca-se: a colocação de

janelas em PVC no edifício principal e de um

telheiro na portaria da Escola EB1/JI do Lavradio;

colocação de um telheiro na portaria da EB2/JI do

Lavradio; pinturas de diversas salas, reparações de

mobiliário, casas de banho, fechaduras, limpeza de

espaço exterior e recreios, entre outras

intervenções.

Inauguração do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) marca o
dia de aniversário da Vila do Lavradio
Inaugurámos, a 25 de setembro, dia do aniversário da Vila do Lavradio, o Gabinete de

Inserção Profissional, uma estrutura de apoio ao serviço de emprego do Barreiro que

pretende apoiar as pessoas da União das Freguesias na procura ativa de emprego, mas

também os empregadores que pretendam encontrar recursos humanos. Este gabinete

encontra-se nas nossas instalações no Lavradio, tendo como horário de atendimento:

09h00 / 13h00 - 14h00 / 17h00 (dias úteis). | Email: gip@ufbarreirolavradio.pt

Nos dias 25, 26, 27 e 28 de julho decorreram, no Lavradio, as

Festas em honra de Santa Margarida, uma iniciativa que contou

com a atuação de vários artistas da terra e artistas nacionais,

sendo a cabeça de cartaz a cantora Romana. À semelhança do

ano passado, as festas foram um grande sucesso, levando muitos

Lavradienses, e não só, ao recinto das festas. Teve a habitual

zona de tasquinhas, artesanato, divertimentos infantis, bem

como uma programação religiosa que contemplou a procissão em

honra de Santa Margarida.

Tal como em 2018, a Popular FM foi a Rádio Oficial das Festas.

Festas do Lavradio 2019

Nova caixa Multibanco no Lavradio
Já se encontra em pleno funcionamento a nova caixa Multibanco na Av. J.J.

Fernandes, no Lavradio, respondendo, assim, a uma das principais

necessidades da população, uma vez que se viu privada da única unidade

bancária que ali existia e, naturalmente, do seu multibanco.


