ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DA
UNIÃO DAS FREGUESIAS
DE
TRIGACHES E SÃO BRISSOS

ATA ORDINÁRIA DA

ASSEMBLEIA DE FRÉGUESIA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS DE TRIGACHES E SÃO BRISSOS, CONCELHO DE BEJA,
REALIZADA NO DIA DOZE DE JUNHO DE OOIS MIL E CATORZE.

Atá núínêro dois:
Aos doze dias do mês de junho do ano dois mil e catorze, pelas dezanovê horas e
quinze minutos, na delegaçâo da União das Freguesias de lrigaches e Sâo Brissos,
sita na rua do outeiro, númêro cinco, em Sâo Brissos, reuniu a referida Assembleia,
presidindo a esta sessão o presidente da mesa António José da Costa Pelado,
e§tando pÍesentes os seguintes membros da Assembleia de Freguesia: Nádia Filipa
Costa Mira, Custódia da Conceição Grade Parrinha Rosário, Dora lvlaria l\4atias
Ribeiro Nunes ê Manuel dos Reis Guerrêiro.-

--

--

Estiveram tambem presentes,

o senhor

Presideote da União das Freguesias,
Rosário.-

l\,4anuel Luís de Brito Pirrolas e o senhor sectetário, José Fernando Parrinha

--

Náo esteve presente nesta sessão a senhora Catarina da Conceição Casaca

Galaio Pastor e o senhor César António da Silva Marques Galaio.

--

Sêcretariou a presente sessão â assistente técnica Sofia Cristina Linhares Nunes.

--

-

Foi lida a ata da sessão anterior, a qual sofreu alteraçóes, no entanto, íoi aprovada
Por unanimidade. -

--

Após a leitura da aia, a D. Dora Nunês questionou a funcionária por ainda não ter
assinado nenhuma ata das sessôes anteriores. Ao qual a Íuncionária informou a
membro da mesa de que, com base no númêro dois, do artigo cinquenta e sete, da Iei
número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, as atas são assinadas, após
aprovação, pelo presidentê e por quem as lavrou. Assim, a D. Dora Nunes pêde que
fique em ata que, as atas das sessões anteriores não foram aprovadas pelos membros
da assembleia por náo terem sido lidas nas respectivas ou seguintes sessóes.
--- O sr. lvlanuel Guerreiro solicita que as atas sejam entregues antes da sessão, para
todos os membros já tenham tido conhecimento e para que nâo seja Íeita a leitura

--

-----

1,

-

Período antes da ordem do dia:

----"

O Presidente da mesa colocou à disposiçâo
informação/discussão de qualquer assunto.

--

dos membÍos

e do público

a

--

Não havêndo nenhuma reacÉo nem entrega

passou-se ao ponto

2.

- Atividades

seguinte.----------

de documentos

ao

presidente

da Junta de Freguesia:

O presidente da mesa da assembleia passou a palavra ao presidente da Uniáo parê
informar todos os presentes sobre a atividade da Junta, de acoÍdo com alíneas abaixo
indicadas:
-- a) O presidente da Uniáo das freguesias informou que, no dia vinte e dois de maio,
esteve presente numa reunião por causa do fecho das escolas primárias, do concelho
dê Beja, com o Presidente da Câmara Municipal de Beja e os presidentes das
freguesias de Sto Victória e NIombeja, Sta Clara do Louredo e S. [,4atias. O presidente
da Câmara Municipal informou que, há quatro escolas que possivelmente váo
encerrar, sendo estas, a de Trigaches, St" Victória, Stã Clara do Louredo ê S. l\,4atias.
Todas estas escolas têm menos de vinte e um alunos, que são o mínimo exigido por
lei. Nesta reunião, o presidente da camara informou que está contra o fecho das

--

mêsmâs.------ Os presidentes das Juntas perguntaram para que escola irâo os âlunos e como
será o úansporte dos mesmos, o Sr. Presidente informou que a CMBeja náo se irá
responsabilizar por novos acordos dê iransportês, más quê irá mânter os protocolos já
efeluados sobre os mesmos (S. Brissos -Trigaches e vice-versa). lnfoímou também
que â escola de lrigaches é a que está Çom mais possibilidade de fechar. Os
presentes foram informados que, houve um prêsidênte de uma junta de freguêsia que,
se disponibilizou para solucionar o problema da deslocação dos miúdos da escola de

Trigaches.---- Relativamente às outras escolas, como não existe local paÍa colocar os alunos, o
mais provável será as escolas continuarem a funcionar.
-- No dia vinte e oito de maio o presidênte da junta reuniu com o professor Eugénio ê
professor Cabecinha sobre a situação da escola, no entanto o professor cabecinha
informou o presidente que nada sabe sobre o encerramento da escola, dado já não ser
presidente do agrupamento de santiago maior
-- No dia dois de junho, o Sr. Vereador Vítor Picado visitou a escola primária e foi
questionado sobre o possível enceffamenio da mesma, ao qual o Vêreador respondeu
mais ou mesmo com as mesmas palavras do Sr. Presidente da Camara, acima
refeaidas. Assim, o presidentê da Juntê dê fíêguêsia informou o vereador que, é uma
grande casualidade das quaÍo escolas previstas para encerrarem a única quê tem
uma junta de freguesia PS, ler sido a escolhida para fechar, O sr. vereador informou

que não é casualidade, mas sim, porque o presidente de Junta de frêguêsiâ de
Beringêl se disponibilizou para solucionar efectuar o transpode dos alunos.---------- Dado toda esta iníormação o executivo da un,âo das freguesias decidiu efetuar um
abaixo-assinado contÍa o encerramento da escola pimária, aecolhendo assinaturas
pelas duas aldeias. Estê documento foi ent.egue no agrupamento e foi enviado por
correro íêgrslado, para a UGES de Evora.

--- b) Devido aos acidêntes causados na estrada de Trigaches/S. Brissos (estrada da
Edia - São Brisôos), a âutârquiâ solicitou e expos várias vezes a situaÇão à Eng.á
Goreti, da Camara lvlunicipal de Beja, a qual procedeu à sinalização e pintura na

estíada.----------

O executivo da Junta de Íreguesia também pretênde conversar com os proprietá.ios
dos olivais, junto ao cruzamento, para saber se existe a possibilidade de arrancar a
oliveira mais próxima do cruzamento.

---

c) O exêcutivo deliberou, em aeunião de junta, efectuar a compra de uma carrinha
de caixa aberta, dê marca Hyundai, no valor de dols mil euros, a qualjá se êncontra
ao serviço da autarquia desde o dia três de junho. lnformou também os presentes que

--

foi oferêcido um depósito de água com motor para colocar na caixa da carrinha

-----

d) O presidente inÍormou que foi colocado um banco na rua do poço da aldeia e
procedeu-se às pinturas de mobiliário, inclusive o lavadouro, em TÍigaches. Sendo a
aldeia de S. Brissos a seguir-

--

e) Todos os presentes Íoram inÍormados que foi colocado um ponto de luz no
parque infantil dê São Brissos e outro na estrada das Forcadas em Trigaches. Ponto

--

de Luz de São Brissos, aparentemente não resolveu a situação, dado o parque infantil
continuar a não ter iluminação suficiente para as crianças brincarem quando escurece.

-- f) O presidente da junta informou os prêsêntes que a autarquia

vai soticitar à
Camara l\,4unicipal a requalificaçáo do muro da escola pÍimária de são brissos, dado
êsle estãr a dêgrádádo dêvrdo às Íêízes dos pinherros. -.----------g) A escola primária está a organizar uma festa de encerramento do ano lectivo, na
qual a comissâo dê jovens iÍá realizar um mastro de santo antónio para toda a

--

populaçào.

--

--------

h) A autarquia solicitou a empresa Estradas de Portugal a limpeza da rotunda de

são brissos, a qualfoi efectuada no dia

seguinte.---

-- i) Como é do conhecimento gêral, a autarquia já temávendaodumpereo
depósito de água, através de edital.

---i) O presidente informou que foifeito
2.1

-

Maquetês de

o 25 de abrilem Tíigaches.

Brasão:.---.----------

O presidente da Junta de freguesia informou todos os presentes da chegada das
maquetes do novo brasâo, as quais não Íoram enviadas aos membros da assembleia
com a devida antecedência por só terem chegado no dia nove de junho. Assim, o
presidentê solicitou a integraçáo dos documentos na assemblêia, a quâlÍoi acêite por
todos os membros. De seguida, os membros observaram a maquete do brasão
montada pelo executivo, na reuniâo de junta tendo sido a mesma aprovada por
unanimidade. No entanto, o sr. À,4ânuel Guerreiro solicitou que a bandeira deveria, na
sua opinião, ter a cor preta, que é a cor do concelho. Ao qual o presidente da junta
informou que iÍia veÍ essa siluaÉo.-------A D. Nádia refere que se deve conlalar o designer para saber se é possível integrar as

--

corês do concerho na novâ bandeira,

------

-.--TNTERVENÇÃO DO PÚBL|CO"."..

-- A D. Vitófla perguntou ao presidente da junta

de freguesia sobre o affanjo da
estrada da Fontainha, dado este pedido ter sido iá efectuado ao antigo executivo e

ainda não estar resolvido. InÍorma também que o antigo e atual tesoureiro, Nelson
Pelado, sempre informou a D. Vitória que quando o senhor Hermenegildo Chinita
ceifasse, a estrada iria sêr arranjada, mas a situação mantem-se. A D. Vitória informa
que já tem o material para arranjar a estrada. A esta situação o presidente responde
que, solicitou à Câmara Municipal de Beja o arranjo das eslradas mas a Câmara
informou quê esses arranjos foram iniciados na freguesia de Baleizão e a nossa
freguesia, provavelmente, será a última dado primeiro lerem de percorrer as outras
freguesias. A D. Dora intervém queslionando o prêsidente da junta que, já que, a D.
Vitórla tem o material nâo existe outra opção do que aguardar pelâ Camara? O
Presidente informa que náo, porque a autarquia não tem máquinas nem mâo-de-obra
para execuraÍ a obra. -

presidente da Junta informou a populaçâo que a Câmara Municipal tem
iniciativas para as Íreguesias, nas quais estão inseridos música, cinema e têatro, e
gostava de saber o que os presentes gostariam em São Brissos e Trigaches? A

--

O

população optou pela música tanto em Trigaches como em São Brissos.-------------- A D. Dora Nunes questiona o presidente da Junta sobre o encerramento da escola
primária, qual será a posição que a Autarquia uai lorna? Ao que o presidente
responde que, á data já Íez todos os possívêis, no entanto, ainda vai tentar falar 6om o
professor Herlander para tentar obter mais alguma informação. No entanto, se as
cr;ânçâs forêm pâre Bêje será o Agrupamento a rêspônsabilizer - se pêlo ,rensportê
das mesmas.
A D. Dora afirma, que na sua opiniâo, os miúdos irâo melhor para Beringel do que
para Beja. Apesar do investimento financeiro (projecto da Camara Municipal e mais
dez mil euros investidos pêla extintê freguesia de Trigaches) que foi feito na escola
primária era muito bom que se consêguisse mantêr a êscola a funcionar. A D. Nádia
informa que a extinta junta de freguesia de Trigaches investiu mais dez mil euros
devido a existk uma criança com necessidades especiais.

------

--------

O Sr. lvlanuel Guerreiro solicita auiorização ao prêsidente da mesâ parâ sair dâ
reuniâo devido a ter compromissos, autorizaçâo essa que foi cedida

--

O Presidente da mêsâ dêu a reunião por enceÍrada, no enianto a D. Dora Nunes
informou que tinha ainda um assunto para questionar. Assim o presidente voltou a
iniciar a sessão e passou a palavra à D. Dora

--

A D. Dora questionou o presidente da junta sobre a alínea j), (25 de Abril), o que
quer dizer?
Ao que o presidente responde que íoi a comêmoraÉo do dia em causa e autarquia
pagou o almoço do BTT
A D. Dora reforça que houve duas comemoraçôes, uma em lrigaches e outra em S.
Brissos, e que se as coisas tivessem sido bem planeêdas não haveria o "diz quê

--

---------

disse". E nesse momento é inteffompida pela D. Vitória que aÍrma que foram as
pessoas de Sáo Brissos a fazer a desun,ão entre as duas aldeias, ao náo irem ao 25
de abril e fazerem um só para elas. Nesse instanle, a D. Fernanda Galvão pede
autoÍzação para falar e, passa a explicar: O Presidente da Junta de FÍeguesia, em
reuniáo de junta, informou a populaçâo de Sâo Brissos que iria Íazer um 25 de Abril
em Trigaches, disponibilizando as carrinhas da autarquia para transportar a população
ou trazendo a comida para São Brissos. Ao que a população disse que não
concordava. No entanto, este assunto é um assuntg que já estava esquecido e
Íesolvido com o presidente da junla, dado o mesmo ter admitido que errou e quando

soube do 25 dê abíil êm S. BÍissos oÍereceu- se paÉ a Junta de Freguesia o pagar, a
populaçáo é que enlendeu não aceitar, devido à Uniáo ter dificuldade financeiras,
porquê a extinta freguesia de Trigaches tinha dividas ê foi com o dinheiro da eÍinta
freguesia de São Brissos que as mêsmas Íoram pagas e pagaram o 25 de Abril êm
Trigâches. Ao ouvir tudo isto, a Sra. Nádiã levantâ -se da mesa e faz pretensâo de
abonar a mesma, ao que a D. Fernanda exige que a D. Nádia se sente, porque náo
pode abandonar a mesa sem pedir autorização ao presidente da mesa. A D. Nádia diz
que pediu, e que se o Sr. Manuel Guerreiro saiu ela também o pode fazer. No entanto,
a D Fernanda volta a referir que o presidente da mesa éo Sr. António Peladoeo sr..
ManuelGuerreiro pediu essâ autorização e a D. Nádia pediu ao presidente da Junta. A
D. Nádia, senta - se e diz "N4entalidade pequena" e esboÇa um sorriso, ao que a D.
Fernanda responde que a D. Nádia é um mêmbro da mesa e tem de comporta - se
como lal- A D. Custódia intervém dizendo à colega Nádia que náo deve ofender as
pessoas porque ninguém está a ofender ninguém. Afirma ainda que as pessoas que
estão na Íeunião a falar do 25 de abril nunca estiveram presentes nas reunióes das
assembleias de fÍeguesia anteriores.

----*

Deste modo, o presidente da mesa intervém afirmando que reconhece que o
presidente da Junta errou mas quê também o deÍende porque quando este afkmou
que ia fazer o 25 de abril em Trigaches a populaçâo de São Brissos devia ter exigido
um êm S. Brissos, porque tinham essê direito, mas não e população aproveitou o êrro
para agir de forma radical, náo aceitando â ajuda da Junta de Freguesia. ----------:
-.- Serão anexados cópias de todos os documentos acima referidos a esta ata.

-----

Nâo havendo mais nenhum assunto a tratar, o presidente da mêsa, dêclarou a
sessáo encerrada, pelas vinlê horas e trlnta ê cinco minutos, da qual se lavrou a
prêsente ata que vai ser assinada por mim, Sofia Cristina Linhares Nunes, e pelo

--

presidente da mesa
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