INFORMAÇÃO DA PRESIDENTE
MANDATO 2017-2020
PERIODO A QUE SE REFERE:DE 25/10 A 21/12

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 21 de Dezembro de
2017.
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 novembro a 21 de dezembro de 2017.
ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS:
30 e 31 de Outubro: o executivo da Junta de Freguesia da UFBL visitou as instalações de
trabalho de todos os/as funcionários/as, tendo realizado em cada local uma pequena reunião
com os mesmos, na perspetiva de apresentação e discussão da situação atual e avaliação de
desafios e necessidades futuras;
2 de Novembro: a presidente da Junta da UFBL, acompanhada do vogal João Lampreia reuniu
com o Presidente da Direção da Fidalbyke, no sentido de se avaliar as necessidades de apoio
para as atividades que já se encontravam calendarizadas e que habitualmente a JF UFBL tinha
por hábito apoiar;
4 de Novembro: participação da presidente e do vogal João Lampreia no Jantar de Aniversário
da Fidalbyke para o qual foi dado o apoio de 150€;
6 de Novembro foi promovida uma reunião pelo Gabinete do Sr. Vereador Rui Braga, no
sentido de serem definidas algumas prioridades em termos de obras, poda de árvores e outras
intervenções a desenvolver em parceria;
7 de Novembro foram realizadas as primeiras visitas às escolas que se encontram na área de
influência desta Junta de Freguesia: Escola Rita Seixas (Agrupamento Alfredo da Silva), Escola 1
e 2 do Lavradio (Agrupamento de Escolas Álvaro Velho) e Jardim de Infância do Bairro das
Palmeiras (Agrupamento de Augusto Cabrita);
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7 de Novembro foi realizada a pedido do Grupo Desportivo dos Ferroviários, uma Reunião de
trabalho, a fim de se avaliar os constrangimentos, as parcerias e as ações futuras a
desenvolver. Nesta reunião esteve presente a Presidente e o Vogal João Lampreia;
8 de Novembro foi realizada a pedido de Grupo Desportivo do Fabril, uma Reunião de
trabalho, a fim de se avaliar os constrangimentos, as parcerias e as ações futuras a
desenvolver. Desta reunião resultou a disponibilidade da Junta de Freguesia da União das
Freguesias do Barreiro e Lavradio em colocar um cantoneiro de limpeza na zona envolvente ao
complexo desportivo do Fabril. Em contrapartida este clube disponibilizou um local para o
acondicionamento do carrinho e ferramentas de trabalho, bem como um balneário condigno
para este trabalhador. Nesta reunião esteve presente a Presidente e o Vogal João Lampreia;
10 de Novembro realizou-se a receção á comunidade educativa na ADAO, na qual esteve
presente a presidente e o Tesoureiro Sérgio Antunes. Para esta atividade foi pago o valor
correspondeste aos participantes da comunidade educativa desta freguesia;
11 de Novembro a AURPIL realizou a habitual Festa de S. Martinho, na qual esteve presente a
Vogal Ana Cabral. Esta atividade teve o apoio da Junta de Freguesia da UFBL, através da
disponibilização de 50kg de Castanhas;
13 de Novembro foram visitados e avaliados os Polidesportivos da Avenida Bento Gonçalves e
do Beira Mar, os quais carecem de intervenção pelo seu adiantado estado de degradação;
13 de Novembro a CMB realizou o convívio de S. Martinho. A Junta de Freguesia da UFBL
esteve presente, na pessoa da Presidente, bem como com alguns trabalhadores. A cada
trabalhador foi oferecido 1 Bolo Rei;
14 de Novembro realizou-se uma reunião com a Direção do Centro de Emprego do Barreiro, a
fim de estreitar as relações de parceria com esta autarquia, nomeadamente através da
integração de CEI e CEI+;
15 de Novembro realizou-se uma reunião com comerciantes do Lavradio, uma iniciativa dos
próprios, mas impulsionada e amplamente apoiada pela Junta de Junta da UFBL, com a
presença de cerca de 35 pessoas. Desta reunião resultou a concertação de um conjunto de
ações que resultaram numa programação diversificada de natal da Freguesia que,
posteriormente, foi integrada na programação de natal municipal;
16 de Novembro realizou-se uma reunião com a Associação Vem Vencer, na pessoa da sua
presidente Conceição Varela, no sentido de estreitar as parcerias existentes e colocar ao
corrente desta autarquia as atividades que iriam decorrer ao nível da “Semana da Diferença”.
Nesta reunião esteve presente a Presidente da Junta.
20 de Novembro realizou-se uma reunião com o CRIVA – Centro de Reformados e Idosos do
Vale da Amoreira, o qual veio apresentar a esta autarquia a sua disponibilidade em
desenvolver atividades de apoio à população idosa, nomeadamente na freguesia do Lavradio.
Nesta reunião esteve presente a Presidente da Junta, a Diretora Técnica na área dos Idosos do
CRIVA e uma técnica da instituição;
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20 de Novembro realizou-se uma reunião da Comissão Instaladora da Comissão de Moradores
da urbanização dos Fidalguinhos, para a qual foi solicitada a presença da Presidente da Junta.
O objetivo era conhecer a programação de natal que estava a ser desenhada para aquela
urbanização e incorporar alguns contributos dos seus moradores. Por outro lado, tendo sido a
primeira vez que esta autarquia esteve presente, foi também o momento para ouvir algumas
preocupações dos seus moradores relativamente a questões relacionadas com a higiene
urbana, jardins, segurança e dinamização de atividades culturais naquela urbanização.
Estiveram presentes cerca de 7 moradores;
23, 30 de Novembro e dia 18 de Dezembro realizaram-se reuniões de trabalho com a
PERSONA, a fim de se avaliar o trabalho que é desenvolvida por esta instituição ao nível de
parte das zonas ajardinadas do Lavradio (manutenção dos espaços, relva e rega). Pretende-se
tornar o resultado deste trabalho mais eficaz, melhorando a avaliação que os munícipes fazem
do mesmo, dignificando a importância que projetos destes poderão ter para a integração
social de doentes com patologias psiquiátricas;
24 de Novembro foi realizada nova visita às escolas de 1º ciclo e JI da área de influência desta
autarquia, a fim de se dar inicio à reparação das situações mais urgentes existentes nestes
equipamentos de ensino que inviabilizam o seu bom funcionamento. Estamos a falar de
intervenções que foram priorizadas num contacto estreito com as coordenações de escola,
com os/as professores/as e com as auxiliares de ação educativa. Desta articulação conclui-se
que a prioridade seria: iluminação e parte elétrica, águas (torneiras, autoclismos, infiltrações e
ações preventivas ao nível da limpeza de algerozes). Esta primeira intervenção, com um custo
total de cerca de 3000€ será desenvolvida por uma empresa externa à junta de freguesia
(decorrerá no período da pausa letiva de natal) não revolverá todas as situações, ficando
outras por resolver em fase posterior;
24 de Novembro a SFAL o executivo da junta, na pessoa da Presidente, esteve presente na
apresentação de mais uma sessão da Peça de teatro “Aqui Há Gato”, pelo Grupo TESFAL;
24 de Novembro o Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita realizou um Jantar alusivo ao seu
aniversário, no qual esteve presente o Tesoureiro da Junta da UFBL, Sérgio Antunes;
Dia 25 de Novembro a CMB realizou a Festa do Desporto, na qual estiveram presentes a
Presidente e o Vogal João Lampreia;
27 de Novembro a 1 de Dezembro, o Grupo Concelhio da Rede Social para a questões da
Diferença, coordenado pela Associação Vem Vencer organizou a Semana da Diferença. O
Executivo da Junta de Freguesia da UFBL esteve presente nas diversas atividade promovidas;
28 de Novembro o executivo da Junta de Freguesia da UFBL, nas pessoas da Presidente e
Tesoureiro estiveram presentes num almoço promovido pelo Conselho de administração da
Baia Tejo. Este almoço teve como principais objetivos: dar a conhecer as obras que se
encontram a decorrer dentro do Parque Industrial, bem como desenhar ações futuras a
desenvolver em parceria com esta autarquia, nomeadamente ao nível da educação e
responsabilidade social;
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1 de Dezembro o executivo da Junta de Freguesia da UFBL, na pessoa da Presidente esteve
presente na cerimónia do hastear da Bandeira da SFAL, seguido de um almoço comemorativo
dos 150 anos desta coletividade que, aliás é a mais antiga do Barreiro, desenvolvendo um
trabalho notável ao nível do associativismo, desporto e cultura. A esta iniciativa foi atribuído
um subsídio no valor de 150€;
1 de Dezembro iniciaram-se as atividades de natal na Freguesia, assinaladas simbolicamente
pelo acender da iluminação de natal, junto à igreja do Lavradio, seguido de um momento
musical e de convívio no interior da Igreja de Sta Margarida, o qual foi abrilhantado pelo Coro
dos Escuteiros desta paróquia. A iluminação de natal foi ainda estendida aos seguintes locais:
entrada do lavradio (pórtico), Mercado do Lavradio (estrelas), Fidalguinhos (pórtico quinta dos
gatos, 2 árvores de natal) e Bairro das palmeiras (estrelas). A iluminação no centro da cidade
foi dinamizada pela CMB.

As atividades de natal contemplaram ainda:
PROGRAMAÇÃO DE NATAL DA FREGUESIA
De 1 de Dezembro a 6 de Janeiro: Numa organização entre os comerciantes do Lavradio, os
comerciantes dos Fidalguinhos, os comerciantes da Quinta dos Gatos, o agrupamento de Escolas Álvaro
Velho e a CERCI, serão colocados enfeites de Natal nas Árvores existentes na entrada dos
estabelecimentos comerciais aderentes da iniciativa.

30 de Novembro| 10H00
Mercado do Lavradio
Inauguração da Exposição de Instrumentos Musicais Elaborados pelos alunos/as do JI do Agrupamento
de Escolas Álvaro Velho
Organização: Agrupamento de Escolas Álvaro Velho
Apoio: Junta de Freguesia da União de Freguesias do Barreiro e Lavradio

8 de Dezembro| 15H00
Concerto de Natal| Politécnico (Fidalguinhos)
Coro TAB - Coro BVoice – A - Linha
Faixa Etária - M/6 anos | Entrada Livre
Organização: Coro dos Trabalhadores das Autarquias do Barreiro
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O Natal vai à Escola !
13 de Dezembro|10H00
Festa de Natal do Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva: EB1/JI Professor José Joaquim Rita Seixas
Peça de Teatro "João Pateta"
Organização: Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva – escola Professor José Rita Seixas
Apoio: Junta de Freguesia da União de Freguesias do Barreiro e Lavradio

15 de Dezembro| Festa de Natal das Escolas de 1º Ciclo e Pré-escolar do Agrupamento de Escolas Álvaro
Velho
Sociedade Filarmónica Agrícola Lavradiense
9H00| Escola 2 e Pré-Escolar, 3º e 4º Anos da Escola dos Fidalguinhos
11H00| Escola 1 e 1º e 2º Anos da Escola dos Fidalguinhos
Organização: Agrupamento de Escolas Álvaro Velho
Apoio: Junta de Freguesia da União de Freguesias do Barreiro e Lavradio

16 de Dezembro: Paradas de Natal
Interação de Personagens de Natal com a população: Pai natal, Rodolfo, Duende, Bolacha Gengibre,
animadores em andas, acompanhadas pelo Grupo de Batukeiros * do Agrupamento de Escolas Álvaro
Velho.
10H00| Lavradio (inicio da parada: junto à entrada da Avenida JJ Fernandes)
15H30| Fidalguinhos (inicio da Parada: Rua da Sociedade Democrática União Os Franceses)

5 de Dezembro, a convite da Sra. Vereadora da Educação da CMB, Sara Ferreira, o executivo da
Junta de Freguesia, na pessoa da Presidente, esteve presente numa reunião com as
Associações de Pais do Concelho do Barreiro, a fim de avaliar as necessidades de intervenção
prioritárias, bem como discutir alguns projetos de natureza social e educativa nos quais a CMB
e a JF da UFBL colaboram e poderão vir a colaborar;
8 de Dezembro o executivo da Junta de Freguesia realizou um almoço de natal para todos
os/as trabalhadores/as, no restaurante o Estádio, para qual também foram convidados
representantes dos diversos políticos com assento na Assembleia de Freguesia da UFBL, bem
como o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia e o Sr. Presidente da CMB;
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9 de Dezembro o executivo da Junta de Freguesia da UFBL, na pessoa da Presidente esteve
presente na cerimónia comemorativa do aniversário da Associação de Ação de Reformados do
Barreiro. A esta associação foi atribuído um subsídio de 100€;
9 de Dezembro o executivo da Junta de Freguesia da UFBL, na pessoa do Secretário Álvaro
Ferreira esteve presente no almoço de natal dos Fuzileiros;
10 de Dezembro, a convite do Sr. Padre Valdemar o executivo da Junta de Freguesia da UFBL,
na pessoa da Presidente esteve presente no almoço promovido pela Paróquia de Sta
Margarida do Lavradio. Um almoço que habitualmente é organizado mensalmente e que tem
o intuito de promover o convívio entre a população, mas também de angariar alguns fundos
para as ações sociais daquela igreja;
11 de Dezembro o executivo da Junta de Freguesia da UFBL, nas pessoas da Presidente, do
Vogal João Lampreia e da Vogal Ana Cabral, realizou na AURPIL uma reunião com o movimento
associativo que desenvolve atividade na área desportiva, social e cultural, a fim de avaliar as
dificuldades, necessidades e projetos futuros. Desta reunião saiu a necessidade premente de
criar um regulamento de apoio ao movimento associativo, o qual estabelecerá a necessidade
de existência de um plano de atividades e relatório de atividades a apresentar a esta Junta de
Freguesia.
13 de Dezembro o executivo da Junta de Freguesia da UFBL, na pessoa da Presidente esteve
presente na reunião do Conselho Local de Ação Social do Barreiro. Nesta reunião foi reforçada
a necessidade de incrementar o papel social das freguesias, tendo sido demostrado o total
empenho deste executivo em desenvolver trabalho nesta área. Uma das preocupações
referidas por esta união de freguesias refere-se à necessidade de reforço do apoio alimentar,
especialmente no Lavradio;
15 de Dezembro, o executivo da Junta de Freguesia da UFBL, na pessoas da Presidente e do
Tesoureiro visitaram o JI do Bairro das Palmeira, tendo oferecido a estas crianças uma caixa de
lápis de cor e um calendário do advento;
15 de Dezembro, o executivo da Junta de Freguesia da UFBL, na pessoas da Presidente e da
vogal Ana Cabral esteve presente na festa de natal da PERSONA que decorreu nas instalações
da Associação de Ação de Reformados do Barreiro;
15 de Dezembro, o executivo da Junta de Freguesia da UFBL, na pessoa da Presidente e da
vogal Ana Cabral esteve presente na Festa de Natal do CRIVA;
16 de Dezembro, o executivo da Junta de Freguesia da UFBL, na pessoa da Presidente, da
Vogal Ana Cabral e do Tesoureiro Sérgio Antunes, esteve presente na Festa de Natal do
Juventude do Lavradio. A esta coletividade foi atribuído um apoio financeiro de 150€
16 de Dezembro, o executivo da Junta de Freguesia da UFBL, na pessoa da Presidente, da
Vogal Ana Cabral e do Tesoureiro Sérgio Antunes, esteve presente na Festa de Natal da CPCJ
do Barreiro. A esta iniciativa foi dado um apoio em bens alimentares que integraram os
cabazes de natal entregues a estes agregados familiares;
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16 de Dezembro, o executivo da Junta de Freguesia da UFBL, na pessoa do Secretário Álvaro
Ferreira e do Vogal João Lampreia estiveram presentes e participaram na organização da
habitual prova noturna de BTT organizada pela Fidalbyke. Os bens alimentares recolhidos
reverteram para a NÓS e RUMO.
17 de Dezembro, o executivo da Junta de Freguesia na pessoa do vogal João Lampreia esteve
presente no Torneio de mini basket promovido pelo Futebol Clube Barreirense, para o qual se
contribuiu com taças; para as equipas participantes;
17 de Dezembro, o executivo da Junta de Freguesia da UFBL, na pessoa da Presidente, da
Vogal Ana Cabral e do Tesoureiro Sérgio Antunes esteve presente no Concerto de Natal
promovido pelo Coral TAB, com a participação dos grupos: Coro infantil Mini TAB, Coro Juvenil
BVoice, Grupo Geração Mágica, Orquestra Mini TAB, Coro Mordomas - Coro da Casa do
Pessoal das Infraestruturas de Portugal, que decorreu na SFAL e que integrou a programação
de natal municipal;
18 de Dezembro, o executivo da Junta de Freguesia da UFBL, na pessoa da Presidente e do
vogal João Lampreia esteve presente no Jantar de Natal do Fabril;
20 de Dezembro, o executivo da Junta de Freguesia da UFBL, na pessoa do Secretário Álvaro
Ferreira, esteve presente no Juramento de Bandeira dos Fuzileiros;
21 de Dezembro, o executivo da Junta de Freguesia da UFBL, na pessoa da Presidente esteve
presente na Festa de natal do RSI;
21 de Dezembro, o executivo da Junta de Freguesia da UFBL na pessoa do Presidente esteve
presente na Festa de natal do RSI;
21 de Dezembro, o executivo da Junta de Freguesia da UFBL na pessoa do Presidente realizou
com os encarregados do Barreiro e Lavradio a visita bimensal ao território com vista a avaliar
as questões relacionadas com a higiene urbana e jardins, tendo concluído que de uma forma
geral houve uma evolução positiva dos trabalhos que aliás é corroborada pela diminuição
significativa do nº de reclamações apresentadas pelo munícipes.
Desde a tomada de posse a 24/10, até à data atual foram efetuadas diversas reuniões com:
1. Atuais e potenciais fornecedores desta União de freguesia no sentido de avaliar custo,
trabalho desenvolvido e a desenvolver, por forma a preparar o novo orçamento desta
freguesia, nomeadamente em termos de despesas correntes e novos investimentos;
2. Trabalhadores e encarregados de zona, a fim de avaliar procedimentos, metodologias
de trabalho, necessidades de ferramentas, formação e Equipamentos de proteção
Individual (EPI).
Desde a tomada de posse deste novo executivo foram revistos, instalados e normalizados
diversos procedimentos de natureza administrativa e financeira, com vista ao incremento dos
serviços desta junta de freguesia, dotando-os de maior rigor e transparência.
7

Atendendo à existência de dificuldades acrescidas ao nível da recolha de lixo orgânico por
parte da CMB, fruto da existência de diversos viaturas de recolha avariadas, esta Junta de
Freguesia encontra-se a desenvolver ações complementares de recolha de resíduos junto aos
contentores de lixo. Este lixo é recolhido pela equipa de cantoneiros, colocado em sacos e
conduzido para um ponto de recolha nos TCB, a fim de posteriormente terem o tratamento
devido.
Foram efetuados diversos trabalhos de Calçada:
Barreiro:
Rua Heliodoro Salgado
Palácio de Coimbra
Paragem de táxis junto ao Lago 1º de Maio
Parque Catarina Eufémia
Pátio dos Bichos
Rua Camilo Castelo Branco
Avenida Alfredo da silva
Rua Miguel Bombarda

Lavradio:
Rua Américo da Silva Marinho (Fidalguinhos)
Rua SIRB dos Penicheiros (Fidalguinhos)
Avenida Mestre Manuel Cabanas (Fidalguinhos)
Rua Grão Vasco
Avenida JJ Fernandes
Rua Egas Moniz
Rua Maria Lalande
Rua Palmira Bastos
Rua Maria Matos
Rua Silva Cristino
Rua Cândido Manuel Pereira
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Outras intervenções:
Reposição de pinos (junto ao luso)
Intervenções de apoio ao corte de árvores e recolha de ramos após as chuvas mais intensas.
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