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----------- Aos trinta dias do mês de setembro, de dois mil e catorze, no edifício sede desta 

Junta de Freguesia, na sala destinada para sessões, em conformidade com o artigo oitavo da 

lei número 169/99, de dezoito de setembro, reuniu pelas vinte e uma horas e trinta minutos 

sob a presidência do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia desta Freguesia de Vilarinho 

do Bairro, Senhor professor, Altino Cruz Pereira, a sua Assembleia de Freguesia. ---------------- 

----------- Aberta a sessão, Altino Pereira passou de imediato ao ponto um da convocatória – 

Leitura e aprovação da ata da sessão anterior, pelo que convidou a segunda secretária 

Sandra Seabra a proceder à sua leitura. A segunda secretária procedeu então à leitura da 

mesma tendo no final o Sr. Presidente da Mesa Professor Altino Pereira submetido a mesma 

a votação, esta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------- 

Passando de imediato ao ponto dois da ordem de trabalhos – Assuntos de interesse para a 

Freguesia, o presidente da Assembleia passou a palavra ao presidente do executivo Sr. Dinis 

Torres no sentido deste apresentar à Assembleia os assuntos que o executivo tinha 

preparado. Dinis Torres tomou a palavra dizendo que achava importante dar conhecimento à 

Assembleia do desempenho do executivo durante este ano de mandato, pelo que passava a 

descrever as atividades desenvolvidas. Referiu então a pintura dos muros do cemitério e dos 

respetivos portões. A marcação dos estacionamentos e mencionou que durante o mês de 

outubro estava prevista a marcação dos terrados do mercado. Comunicou também que tinha 

sido limpa a estátua do jardim em frente ao Cemitério. Relativamente às máquinas da 

Câmara, informou que a Junta já tinha usufruído delas por um período de sete dias, tendo o 

Executivo dado prioridade à limpeza de caminhos que já tinham sido referenciados em 

anteriores sessões de Junta e a outros caminhos que seria expectável terem mais tráfego 
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durante o período das vindimas. Foi também limpo o espaço envolvente à escola EB 2/3 de 

Vilarinho do Bairro. Dado o início do ano letivo, Dinis Torres informou que visitou as escolas 

primárias e pré-escolas existentes na Freguesia tendo anotado as necessidades que cada 

uma apresentava. Visitou a EB 2/3 de Vilarinho do Bairro dado ter sido esta escola que 

acolheu os alunos das escolas primárias de Vilarinho do Bairro e Samel encerradas pelo 

Ministério da Educação. Conversou com o Dr. António Alves, diretor da escola, que o 

esclareceu que a mudança estava a ser muito positiva, uma vez que tinham sido agilizadas 

todas as situações de modo a salvaguardar o bem-estar das crianças, quer ao nível de salas, 

cantina ou funcionários. Informou também que a escola tinha passado a estar aberta a partir 

das oito horas de modo a receber as crianças e a encerrar apenas às dezanove horas sem 

qualquer gasto extra para os encarregados de educação. O professor Altino interrompeu a 

exposição de Dinis Torres para sublinhar que tinha de ver para crer, que o horário praticado 

fosse mesmo esse. Rita Reis interveio também dizendo que achava a mudança muito 

positiva, dado que proporcionava às crianças uma habituação a uma escola maior, bem como 

a crianças mais velhas e que as preparava para o futuro. Paulo Raposo reforçou a mudança 

dizendo que conhecia situações pessoais em que a mudança tinha sido muito benéfica. Dinis 

Torres continuou a sua exposição dizendo que tinha visitado a escola primária de Poutena e 

que ao contrário das expetativas, esta escola tinha verificado um aumento de alunos, com 

trinta e nove matrículas. Dinis Torres informou que em diálogo com os docentes se 

comprometeu a solicitar apoios junto da Câmara Municipal, de forma a apoiar os gastos com 

um colaborador contratado pelos encarregados de educação para apoiar os professores, uma 

vez que são muitas crianças e algumas com necessidades educativas especiais, no entanto o 

Ministério da Educação apenas disponibiliza um funcionário duas horas por dia em período 

pós laboral para efetuar a higiene dos espaços. João Libório pediu a palavra dizendo que, 

provavelmente se Vilarinho do Bairro e Samel se tivessem unido para manter a escola de 

Samel aberta, com as crianças de Samel e Vilarinho do Bairro teriam evitado mais uma vez o 

empobrecimento desta região. Continuando a sua exposição Dinis Torres informou a 

Assembleia de que a providência cautelar interposta pela Câmara de Anadia contra o 

encerramento destas escolas tinha sido indeferida, no entanto a Autarquia recorreu da 

mesma superiormente. Continuando a exposição informou que a presidente de Câmara 

engenheira Teresa Cardoso se tinha comprometido a visitar todas as Juntas de Freguesia e 

que relativamente a Vilarinho do Bairro já o tinha feito. Informou também que o executivo a 

levou a visitar os locais da freguesia que pretende ver recuperados e que para tal precisa do 

apoio da Câmara Municipal. As recuperações consideradas mais prioritárias são os muros em 

Chipar de Baixo e Bemposta, as rotundas da zona Industrial e de Poutena que estão por 

acabar e a rotunda e passeios de Levira, e as estradas de Quinta do Perdigão e Bemposta 

para Samel que após o saneamento ficaram bastante desniveladas. No que concerne a 
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sinalização horizontal Dinis Torres informou que a mesma foi reforçada acima de tudo em 

Vilarinho do Bairro. Foram também adquiridos alguns espelhos ciclónicos, apesar de haver 

necessidade de mais quantidade o executivo optou por colocar os de maior necessidade, 

dado estes serem muito caros. Salientou que relativamente ao espelho colocado em Poutena, 

o mesmo foi logo partido por um habitante desta localidade, com alguma limitação psíquica, 

tendo a ocorrência sido remetida para a Guarda Nacional Republicana. Em relação às 

piscinas de Azenha e Banhos, Dinis Torres referiu que, uma vez que muito se tem falado 

sobre estas duas infraestruturas, se debruçou sobre a legislação das mesmas tendo 

concluído que: na Azenha estamos a falar de um tanque que pelas suas características não 

precisa de um nadador - salvador e que está quase pronto. Dinis Torres é de opinião que este 

equipamento é mais favorável dado não trazer gastos acrescidos à exceção da manutenção. 

Relativamente à piscina de Banhos, esta sim é uma piscina pelo que a legislação obriga à 

presença de um nadador – salvador. Para o efeito a Câmara está a desenvolver esforços 

junto da Associação de Banhos para tentar terminar a obra e ver quem assegura os gastos 

com este colaborador. Sobre o edifício da Junta, Dinis Torres informou que face às falhas que 

o imóvel apresenta na sua construção, o executivo tem tentado várias vezes contactar a 

empresa construtora, mas sem sucesso. Então foi decidido fazer um levantamento de todas 

as falhas e elaborar um relatório das mesmas que foi enviado à empresa por carta registada, 

aguardando que a mesma se prenuncie. Sobre o frigorífico existente no edifício, Dinis Torres 

informou que este costumava ser deslocado para o stand da Junta de Freguesia na feira da 

vinha e do vinho e que provavelmente com as cargas e descargas o motor se tinha queimado. 

Foi pedido um orçamento para a reparação do mesmo mas como a reparação ficava muito 

cara o executivo optou por não avançar. Finalizando a sua intervenção Dinis Torres informou 

de que era com muita satisfação que comunicava aos presentes que a Junta de Freguesia 

tinha sido a vencedora do Torneio da Malha Interfreguesias com a participação dos elementos 

da casa do Povo de Vilarinho do Bairro.------------------------------------------------------------------------

-------- Tendo terminado a intervenção do presidente Dinis Torres o presidente da Mesa 

professor Altino Pereira questionou os presentes se queriam usar da palavra. O Sr Vitor Pires 

pediu a palavra para solicitar esclarecimentos sobre a situação da colaboradora que presta 

serviços no mercado. Dinis Torres informou que tinha sido comunicado à mesma que não 

podia prestar serviços sem ter um seguro de acidentes de trabalho, pelo que a mesma já lhes 

tinha apresentado uma cópia da apólice. O Sr. Rui Santiago pediu também autorização para 

intervir, questionando o executivo pelo facto de não entregarem este serviço a pessoas mais 

carenciadas. Sandra Seabra e Sr. Vitor Pires refutaram esta opinião dizendo que não era fácil 

encontrar pessoas para aquele tipo de serviço. Dinis Torres reforçou também que não era um 

serviço fácil, que se desdobrava em vários horários e que estavam entregues a esta 

colaboradora todo um conjunto de serviços quer no Mercado quer no Cemitério, que até à 
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data esta desempenhava com responsabilidade, não havendo reclamações. Sandra Seabra 

pediu também para intervir para dar conhecimento da insatisfação das pessoas da localidade 

de Azenha pelo facto de só haver recolha de lixo à sexta-feira, reforçando que os contentores 

são poucos, o lixo é muito e cai para o chão, deixando o espaço envolvente imundo e com 

muito mau cheiro. O Sr. Vitor Pires pediu novamente a palavra para questionar como se 

encontravam os pagamentos do campo de futebol de Poutena e da piscina de Banhos. O 

presidente Dinis Torres respondeu que relativamente ao sintético de Poutena estava tudo 

regularizado, no que concerne à piscina de Banhos não havia nada para pagar, dado que era 

um acordo entre a associação de Banhos e a Câmara Municipal. Reforçou que em termos de 

orçamento apenas tinha deixado essa rubrica em aberto para o caso de se verificar a 

necessidade de efetuar algum investimento. ------------------------------------------------------------------ 

---------- Por fim e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da Assembleia, professor 

Altino Pereira deu por encerrada a sessão, quando eram vinte e três horas e trinta minutos, 

de trinta de Setembro, de dois mil e catorze, encarregando a primeira secretária, Dina 

Conceição, para subscrever a presente ata. ------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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