ACTA N.º 275
Aos cinco dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, reuniu
a Assembleia de Freguesia do Bárrio, em sessão Extraordinária com a seguinte ordem de
trabalhos:
1. Exposição da Presidente da Freguesia do Bárrio;
2. Apreciação e aprovação do Projeto da Loja Social;
3. Aprovação da abertura de dois concursos públicos por tempo indeterminado
(coveiro e cantoneiro);
4. Período de intervenção do Público, com duração de 30 minutos.

Abriu a sessão o Presidente da Assembleia, Sr. João Marques, ordenando a leitura da ata da
última assembleia, pondo-a à discussão e aprovação, tendo sido aprovada por unanimidade.
A Sr.ª Presidente da Junta solicita a alteração da ordem de trabalhos, deixando o Ponto 1 antes
da intervenção do público, começando pelo Ponto 2. Questionada a Assembleia e não tendo
havido oposição, seguiram os trabalhos.

Ponto 2 – A Sr.ª Presidente da Junta expõe à Assembleia o projeto para criação de uma Loja
Social que seria localizada no edifício do Posto Médico. Teria como objetivo ser um espaço de
solidariedade e seria criada uma comissão que ficaria responsável por angariar material
médico, roupa, mobiliário, brinquedos, etc. Estes bens seriam depois distribuídos a indivíduos
carenciados, segundo regulamentação da Junta. Por sua vez, a comissão, seria constituída por
voluntários de várias áreas da freguesia. Propõe ainda que a loja esteja aberta ao público uma
ou duas tardes por semana.
O Sr. Presidente da Assembleia coloca à discussão a aprovação do projeto da Loja Social.
O Sr. Joaquim Veigas concorda, no entanto ressalva que a organização e estruturação são
imprescindíveis para funcionar bem.
Por unanimidade é aprovada a criação da Loja Social, com localização no edifício do Posto
Médico e a criação de uma equipa de voluntários de apoio à mesma.

Ponto 3 – Em relação a este assunto, a Sr.º Presidente da Junta esclarece que têm de ser
abertos dois concursos públicos para a contratação de dois funcionários para os cargos de
coveiro e cantoneiro, e que terá de haver aprovação desta Assembleia.
O Sr. Presidente da Assembleia coloca o assunto a aprovação que é aprovado por
unanimidade.

Ponto 1 - Iniciou a exposição a Sr.ª Presidente da Junta, Drª. Filipa Gomes, referindo que a
Exposição de Presépios na sede da Junta correu bem. Em relação ao protocolo com a
Associação Vespas da Maravilha, informou que reuniu com o Presidente da Câmara Municipal
de Alcobaça, que mostrou abertura em concretizar a cedência da escola de Monte de Bois. Em
relação à orquestra, lembrou que a mesma atuou em Évora, tendo corrido de forma excelente.
A Junta está ainda a preparar um regulamento para a dita orquestra que prevê colocar por
escrito aquilo que já se pratica. Deu a conhecer que foi efetuado o arranjo da entrada da capela
de Pedralhos. Ainda em relação à reunião com o Presidente da Câmara, alerto o mesmo para
o estado de degradação da Casa Amarela, tendo depois vindo uma equipa da Câmara avaliar
os arranjos necessários. Esta equipa deslocou-se também ao Pinhal Fanheiro, junto ao campo
de futebol, onde avaliaram o local onde se pretende construir um parque de merendas.
Por fim, em relação ao aniversário da freguesia, sugere aos presentes a realização de um
espetáculo musical na URBA e a realização de uma feira tradicional com participação das
várias entidades e associações da freguesia.

Ponto 4 – Antes da intervenção do público, foi dada palavra aos membros da Assembleia:
- O Sr. António Gonçalves solicita informação sobre o horário de atendimento da Junta, sendo
devidamente esclarecido pela Sra. Presidente. Chama a atenção para algumas intervenções
necessárias como as valetas da estrada de Além do Porto, Rua das Fontainhas e espelho na
estrada também de Além do Porto.
Sugere também que o degrau do passeio junto à URBA está muito elevado na zona da
passadeira e sugere passar a mesma para uma zona mais acessível.

Solicita também a discussão de ideias para mudar o estacionamento do autocarro do Centro
Paroquial para outro local por forma a evitar problemas de trânsito.

O Sr. Presidente dá então a palavra aos membros do público:
O Sr. António Ferreira, de Pedralhos, questiona sobre quem é responsável pelas estradas do
campo devido a um grande buraco que necessita de reparação. A Sra. Presidente da Junta
esclarece que está sob alçada da Associação de Regantes.
Alerta também para o facto dos aquedutos da estrada para o Valado ficarem entupidos quando
chove muito.
Informa ainda que a Associação de Pedralhos tem um curso de aprendizagem de concertinas e
estão disponíveis para participar nos eventos da freguesia.
O Sr. João Ferreira, de Pedralhos, questiona sobre a possibilidade de alargar a iluminação
pública à zona de sua casa. Alerta para o facto de faltar alguma sinalização em alguns pontos
das estradas da freguesia. Agradece o trabalho desenvolvido pela Junta na Capela de
Pedralhos e questiona se há perspetivas de instalação de saneamento básico em Pedralhos.
Por fim, o Presidente da Assembleia recapitulou a questão da festa da freguesia e pediu ideias
para dinamizar a mesma, tendo sido sugerido por Fernando Brás a contratação de um grande
cabeça de cartaz.
Nota: A esta assembleia faltou o Sr. Rui Luís, devidamente justificado.

Por nada mais haver a tratar, o presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos dos quais eu, Fernando Ricardo Teixeira Marques, lavrei a presente acta que depois
de lida e aprovada irá ser assinada pelos membros presentes.
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