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Junta de Freguesia

Orçamento 2010

Agradecimentos

O Orçamento e Plano de Actividades de 2010,
documentos que orientam a acção da Junta de
Freguesia, foram aprovados em Assembleia de
Freguesia.
Nesse ano, a Junta recebeu, de transferências da
Câmara Municipal de Silves, uma verba no valor de
219.647,29€ e do Fundo de Financiamento das
Autarquias recebeu 203.235,00€.

A Junta de Freguesia de S. Bartolomeu de Messines
contou, ao longo do ano, com valiosas contribuições de
associações, entidades e particulares, as quais foram,
em vários casos, decisivas para a concretização de
eventos e actividades.
A todos desejamos expressar o nosso reconhecimento
público:
> A todas as Associações da Freguesia que connosco
colaboraram em várias actividades promovidas
pela Junta;

Receitas

Montante
> Às empresas e comércio local que adquiriram um
espaço publicitário na revista da Semana Gastronómica,
viabilizando a sua edição;

Correntes

639.510,67€

Capital

15,27€

Total Geral

639.525,94€

Despesas

Montante

Correntes

508.867,61€

Capital

72.511,02€

> Às animadoras que acompanharam voluntariamente
as crianças na ida à praia; aos músicos que colaboraram
gratuitamente em espectáculos, animação e concertos;

Total Geral

581.378,63€

>

Orçamento de 2011
Para o ano de 2011, a Junta recebe por parte do Estado,
uma verba de 185.770,00€ .
Está previsto que receba por parte da Câmara, uma
verba de 193.400,00€.

> Às empresas que ofereceram bens alimentares,
mobílias e equipamentos: J.M.Q – Cozinhas e
Equipamentos ( Jorge Quinta); Messilimpa – (Com a
colaboração do Empreendimento Turístico Rocha
Brava); Supermercado Guerreiro e Prata, Supermercado
Grilo & Henriques; Estabelecimentos Teófilo; Tecnovia;

Aos participantes na Festa das Tradições;

> À Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de S. Bartolomeu
de Messines e S. Marcos da Serra pelo apoio logístico e
financeiro em várias actividades realizadas em prol da
cultura e do desenvolvimento local;
> À Escola de Hotelaria e Turismo, Núcleo de Portimão,
pela colaboração gratuita nas edições da Semana
Gastronómica;
> A todos os particulares que com a sua imaginação,
trabalho e solidariedade participaram nas nossas acções

Muito obrigado.
Receitas

Montante

Correntes

413.613,50€

Capital
Total Geral

20,00€
413,633,50€

Despesas

Montante

Correntes

404.313,50€

Capital

9.320,00€

Ficha Técnica
Propriedade: Junta de Freguesia de São Bartolomeu de
Messines
Coordenação e Edição: Junta de Freguesia de São
Bartolomeu de Messines
Exemplares: 2000
Morada: Cruz Grande
8375-000 S. Bartolomeu de Messines
Distribuição Gratuita

Total Geral

431.633,50€
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do Presidente
Mensagem doMensagem
Presidente

Pela primeira vez durante este mandato, o executivo da
Junta de Freguesia de S. Bartolomeu de Messines, a que
tenho a honra de presidir, edita um Boletim Informativo,
com o objectivo de dar a conhecer a toda a população
quais têm sido os principais pontos da nossa intervenção
e de que forma têm sido geridos os dinheiros públicos, de
acordo com uma política de rigor e de transparência que
pretendemos que seja nosso apanágio.
Vivemos um período de incerteza, provocado pela crise
financeira que o país atravessa e pelas dificuldades que
nos causa o corte de verbas, quer provenientes do Estado,
quer da Câmara Municipal de Silves, em mais de 20%. A
nossa freguesia, e muito em particular a Vila de S.
Bartolomeu de Messines, encontra-se estagnada e obras
essenciais para a freguesia estão adiadas.
Pela nossa parte, já demos conhecimento às associações
da freguesia e à população em geral, das dificuldades
existentes. Mas recusamos aceitar esta situação mudos e
quietos e assumimos o compromisso público de fazer o
que estiver ao nosso alcance para continuar a servir a
população de uma forma digna, promovendo e
incentivando as forças vivas da nossa comunidade, não
deixando cair o espírito de iniciativa e de participação que
é tão característico desta Freguesia de S. Bartolomeu de
Messines.
No ano que passou, lançámos a semente de um novo evento, a Festa das Tradições, desenvolvemos a
Semana Gastronómica, arranjámos caminhos, defendemos a população no seu conflito com os traçados da
linha de alta tensão, mediando as conversações com as entidades responsáveis, apoiámos o desporto, a
cultura e estendemos a mão aos mais necessitados. Abrimos a porta da Junta às associações, entidades e
empresas da Freguesia, com todas empreendendo e dinamizando as nossas potencialidades, incentivando o
espírito associativo e de mobilização geral em torno dos interesses de S. Bartolomeu de Messines e das
nossas gentes.
É contra o “deixa andar” das entidades mais responsáveis que nos afirmamos, como uma Junta moderna,
interventiva, com novos projectos, pronta a batalhar pela sua população, com todos os meios ao nosso dispor
e com a participação dos nossos cidadãos.
Conte com a sua Junta.
Nós contamos consigo.

O Presidente
João Carlos Correia
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Eventos

Eventos na Junta
O Salão da Junta de Freguesia tem sido o palco para
exposições, debates, e outras iniciativas culturais.
Entre as mais relevantes destaca-se a exposição de
pintura de Ana Bernardino, alusiva ao dia 8 de Março,
Dia Internacional da Mulher, integrada no Mês do Poeta
João de Deus, que se comemorou em Março de 2010.
Integrado nestas comemorações realizou-se ainda um
debate com Odete Santos, ex-deputada do PCP.

No dia 1 de Maio, realizou-se o já tradicional convívio
nas Passadeiras, junto à Barragem do Funcho, com
actividades desportivas e animação musical,
asseguradas pela Junta de Freguesia, que prestou
também apoio às associações que aí instalaram as suas
tasquinhas.
Uma exposição
sobre o médico
António Contreiras
foi organizada pela
J u n t a , c o m a
colaboração do Eng.
Aurélio Nuno Cabrita
e da Dra. Bárbara
Girão. A exposição
foi inaugurada no dia
19 de Maio, no dia
em que o “Drº
C o n t r e i r a s ”
completou o seu
100º aniversário.
“O médico António Contreiras, com
a sua neta"

“ A secretária da Junta, Helena Pinto, com a pintora Ana Bernardino"

Também as Comemorações do 25 de Abril tiveram lugar
neste espaço, com músicas e poemas alusivos à data,
com a colaboração do Grupo de Teatro Penedo
Grande, do Grupo de Cantares da Casa do Povo de
S.B. Messines e dos músicos Fernando da Ponte,
Eduardo Ramos e Manuel Neto dos Santos.

A Junta organizou, conjuntamente com a Sociedade de
Instrução e Recreio Messinense , uma palestra sobre
“Messines e a Implantação da República”, com o
orador Artur Mendonça Barracosa, numa iniciativa
integrada nas Comemorações do Centenário da
República.
E apoiou também uma palestra sobre
Vermicompostagem, em colaboração com uma
empresa local.

No final do espectáculo, várias crianças distribuíram
cravos vermelhos pelos presentes, revivendo todo o
simbolismo da data e da flor. Esteve patente ainda uma
exposição sobre o 25 de Abril que reuniu pinturas de
crianças das escolas EB1 da Freguesia, Jardim de
Infância, Casa do Povo e Jardim-Escola João de Deus.

“ O presidente João Carlos Correia com o orador convidado na palestra”

“Revivendo o 25 de Abril, com a oferta de cravos vermelhos"

Em Novembro, a Junta de Freguesia de Messines e a
Junta de Freguesia de Alte apoiaram a realização de uma
“Apanha de medronho e degustação da gastronomia
local”, iniciativa organizada pela Associação IN-Loco,
com o objectivo de dar a conhecer os produtores e
produtos locais.
A época natalícia, quer em 2009, quer em 2010, foi
marcada pela realização de concertos de Natal e de
Ano Novo, organizados pela Junta, com o apoio da
Caixa de Crédito Agrícola de S. B. Messines, e com a
colaboração gratuita de músicos e cantores.
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Eventos
Mensagem do Presidente

Festa das Tradições
Nos dias 18 e 19 de Setembro, decorreu a primeira edição
da Festa das Tradições, organizada pela Junta de
Freguesia, com o apoio de várias associações locais.

A Festa das Tradições contou com o patrocínio da Caixa
de Crédito Agrícola de S.B. Messines, com o apoio
logístico da Câmara Municipal de Silves e a colaboração
da Sociedade Columbófila de Messines.
"Os artesãos
participantes
receberam uma
lembrança
entregue pelo
presidente e
tesoureira da
Junta, João
Carlos Correia
e Isabel Mealha”

Semana Gastronómica

"O cortejo passou pelas ruas da Vila”

Esta iniciativa surgiu na sequência de uma série de
reuniões que o executivo da Junta promoveu com as
associações com o intuito de conceber e organizar um
evento que promovesse a Freguesia e o trabalho interassociativo e trouxesse animação e visitantes à Vila,
dinamizando o comércio local. Dos encontros realizados
resultou a “Festa das Tradições de S. Bartolomeu de
Messines”.

Entre os dias 27 de Novembro a 5 de Dezembro de 2010,
a Junta organizou a já famosa Semana Gastronómica
da Freguesia de Messines. A comida serrana ganha, de
ano para ano, cada vez mais adeptos, que procuram a
nossa freguesia à procura de pratos e doces regionais,
regados com bom vinho algarvio e acompanhados com
um variado programa de animação musical que vai
percorrendo os restaurantes que aderem a esta iniciativa.

"Na inauguração da 5ª edição, o presidente deu as boas vindas
e agradeceu os apoios"

"Os cavaleiros frente à Igreja Matriz"

A festa teve início com a recriação da lenda da origem da
povoação de S. Bartolomeu de Messines, com a disputa
entre os cavaleiros vindos das Cortes e de Messines de
Baixo. Um momento que contou com a “actuação” de
cavaleiros da freguesia, nomeadamente da Quinta da
Bica e outros participantes, e com actores do Grupo de
Teatro Penedo Grande.
No recinto do jardim municipal, além da oportunidade de
visitar e adquirir produtos e artesanato regional, os
visitantes assistiram também a espectáculos de música e
de teatro, bem como a momentos de animação de rua.

A última edição realizada, a 5ª, não foi excepção, graças
ao apoio fundamental da Caixa de Crédito Agrícola de S.
Bartolomeu de Messines e de muitas empresas e ainda
do comércio local da Freguesia que, com o seu
contributo publicitário possibilitaram a edição da revista
de divulgação da Semana Gastronómica”.
Participaram nesta edição 10
restaurantes de toda a
Freguesia cujos responsáveis,
no final da semana, fizeram
uma avaliação positiva deste
evento, realçando ser “o melhor
de sempre”.

Com a colaboração de alunos
da Escola de Hotelaria de Portimão,
foram servidos vários pratos”
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Mensagem do Presidente

Eventos

Apoios às actividades culturais
realizadas na Freguesia

Apoio às actividades
desportivas

- Apoio a obras de recuperação do edifício e apoio a
actividades culturais realizadas pela Sociedade de
Instrução e Recreio Messinense, com oferta de
medalhas e de diplomas;
- Apoio logístico e financeiro à Semana Cultural
realizada pela Casa do Povo de S.B. Messines;
- Apoio à Paróquia de Messines, nas actividades de
Domingo de Páscoa e outras festividades;
- Apoio à instalação do Presépio de Natal dos Bombeiros
Voluntários de S.B. Messines.
- Apoio à edição do livro “Silves e o Algarve, uma História
de Oposição à Ditadura”, de Maria João Raminhos
Duarte.
- Outra forma de colaboração com as associações locais
passa também pelo empréstimo do auditório ao ar livre,
onde se realizaram diversos espectáculos organizados
pelo Rancho Folclórico de Messines, União Desportiva
Messinense e Casa do Povo de Messines.

A Junta tem vindo a dar todo o apoio possível aos clubes
e entidades que promovem a actividade física e o
desporto, entendido como uma componente
fundamental para o desenvolvimento da pessoa e
promotor do bem estar físico e psicológico.
Desde a Caminhada Nocturna, promovida pela Câmara
Municipal de Silves, à Taça de Lutas Amadoras, da Casa
do Povo de Messines, às provas da Extremo Sul, a Junta
tem procurado formas de colaborar no sentido de
fomentar estas iniciativas na nossa freguesia.

“Entrega de prémios na prova de motociclismo da ExtremoSul

É de destacar o importante contributo financeiro, no valor
de 12 mil euros, que a Junta atribuiu à União Desportiva
Messinense, como forma de apoiar a continuação deste
clube e as suas classes de futebol jovem e infantil.
Também a Casa do Povo de S. Bartolomeu de Messines,
que tem em funcionamento diversas modalidades
desportivas, recebeu um apoio financeiro de 6 000
Euros, complementados, ao longo do ano, com outros
apoios pontuais.
"A oferta de lembranças a grupos participantes
em actividades é um dos apoios concedidos”

“ A Junta apoia as classes jovens da UDM"

“A Junta apoiou as festividades do Domingo de Ramos"

A Junta tem vindo também a apoiar a ARCA – Associação
Recreativa e Cultural da Amorosa, com a cedência de um
veículo para as provas do torneio de malha e BTT.
Salienta-se ainda o apoio concedido à Extremo Sul para
a aquisição de uma viatura, que visa melhorar o trabalho
desta associação desportiva que tem vindo a organizar
provas de grande envergadura nesta freguesia e que
atraem centenas de pessoas.
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Obras

Intervenção no Mercado
Municipal
Enquanto se aguarda a tão necessária intervenção de
fundo no Mercado Municipal de Messines, que a Câmara
Municipal se comprometeu a realizar, a Junta decidiu
tomar algumas medidas no sentido de resolver alguns
problemas de segurança e higiene no trabalho. Foi
adquirida uma máquina de limpeza industrial para o
Mercado e acessórios de higiene para as casas de banho
e edifício, apropriados para o uso em espaços públicos.
Na casa de banho das senhoras foi feita uma intervenção
a nível dos esgotos e no pavimento.

Junta investe na sua sede e nos
funcionários
Também a sede da Junta de Freguesia tem vindo a ser
melhorada. A nível de equipamento da secretaria
procedeu-se à renovação do equipamento informático
existente, com o objectivo de tornar o serviço mais rápido
e eficiente.
A Junta adquiriu também diversas máquinas e material
para o desenvolvimento da sua actividade. Entre estes
destaca-se a aquisição de duas viaturas, nomeadamente
uma viatura ligeira/ de mercadorias que permite melhores
condições de mobilidade ao executivo e funcionários da
Junta e de uma carrinha de caixa aberta, com sete
lugares, para o transporte de funcionários e material para
obras.

“Foram feitos alguns melhoramentos no Mercado Municipal”

Entretanto, a Junta realizou algumas reuniões de
sensibilização, ao nível da higiene e segurança, com a
colaboração do médico veterinário municipal, dirigidas
aos vendedores dos bares e lojas, com o objectivo de
melhorar as condições destes espaços, dinamizá-los e
criar uma nova imagem do local.

Obras no cemitério
No Cemitério da Quinta dos Orégãos, a Junta tem estado
a desenvolver diversos arranjos e melhoramentos.
Foi construída uma casa de apoio para limpeza das
ossadas e uma fossa e foram feitas novas catacumbas e
ossários. Para oferecer melhores condições a quem aqui
se desloca, foi colocada calçada nalguns locais enquanto
noutros foi feita a pavimentação em cimento. O cemitério
foi pintado.
Foram também criados novos serviços de ornamentação
e embelezamento de sepulturas, que podem ser
solicitados na Junta.
“As novas viaturas da Junta”

Em relação aos funcionários da Junta, destaca-se
também a aquisição de fardas de trabalho e
equipamentos de segurança para os mesmos que assim,
além de se encontrarem identificados, podem
desenvolver a sua actividade em melhores condições de
higiene.
“Foram feitas obras no cemitério”
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Obras

Intervenções em caminhos
Nesta extensa freguesia, o arranjo e a manutenção dos caminhos é um trabalho que nunca termina, pois as necessidades
renovam-se constantemente, bastando, por vezes, uma chuva mais intensa para destruir o trabalho já concluído.
São inúmeros os caminhos nos quais a Junta interveio o ano passado, em diferentes zonas da Freguesia:
Gavião
Aldeia das Pedreiras
Vale Barriga
Poço do Gueino
Currais dos Mouros – Nora
Vale Fuzeiros – Vale de Rei
Manteigas
Vale Fontes
Zebro de Baixo
Monte dos Cabeços – Mouricão
Gavião de Baixo
Charrua
Vale Vinagre
Vale- Fonte João Luís
Vale Bravo
Corte Pereiro
Vale de Beja
Marreiros
Zimbreira
Vale da Ameixeira – Campilhos
Zebro de Cima
Vilarinha
Bemparece- Carvoeiro
Chaminé-Figueirinhas
Figueirinhas-Mogas
Alfarrobeiras-Zimbreira
Jordana – Pico Alto
Foz do Ribeiro- Vale Mós
Joinal-Poço Gueino
Furadouro-Gavião
Corgo
Messines de Baixo
Monte Boi
Entre outros
Uma grande intervenção foi feita no Caminho de Vale de Mós, onde a Junta construiu um pontão de grande utilidade para
as pessoas que aqui residem, que ganham assim um melhor acesso às suas habitações.
É de destacar ainda a colocação de manilhas em caminhos e locais em locais como: Valinhos, Seiceira; Conqueiros; Bica;
Vale Fuzeiros-Vale do Rei; Foz do Ribeiro; Zebro de Cima; Pedreiras; Poço do Gueino; Monte Boi, Mouricão.
Foi feita também a pavimentação de pequenos espaços e caminhos no Barrocal, Messines de Cima, Vilarinha e
Pedreiras.
Apesar de não ser da competência da Junta de Messines, mas dado a situação de perigo que representava a erva na
beira das estradas, esta autarquia procedeu também à limpeza das bermas em estradas e caminhos em toda a freguesia.

PEQUENOS ARRANJOS
Há pequenas obras, pequenos melhoramentos que a Junta tem tentado concretizar, com o objectivo de tornar o
quotidiano na nossa Freguesia mais simples e, ao mesmo tempo, mais agradável.
Assim, investiu-se em pequenos arranjos nas calçadas da Vila; na plantação de árvores nas escolas e flores nas
zonas da EB 2,3 João de Deus, Rua da Liberdade e Largo João de Deus.
Também foi renovada a pintura de pequenos espaços dentro e fora da Vila, como as caixas de correios, as protecções
dos baldes do lixo; foram colocadas papeleiras em várias ruas; procedeu-se à colocação de madeira nos bancos do
jardim; em muitos locais da freguesia foram colocadas placas identificativas das povoações e espelhos
panorâmicos.
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Ambiente

Contra o lixo nas nossas ruas
A Junta de Freguesia tem vindo a desenvolver várias
acções de protesto contra as falhas na recolha de lixo na
nossa freguesia, uma situação que piorou depois da
Câmara Municipal ter deixado de fazer a recolha aos fins
de semana e feriados.

RECOLHA de MONOS e VERDES

“Colabore na limpeza da vila”

A Junta, além de informar a população do que se estava a
passar, através de um comunicado, apresentou também
queixa ao delegado de saúde do concelho, por
considerar que a acumulação de lixo na rua acarreta
graves perigos para o ambiente e para a saúde pública.
O lixo e a limpeza da freguesia, e em especial da Vila de
S. Bartolomeu de Messines, tem sido uma preocupação
deste executivo da Junta que, logo após ter sido eleito,
realizou uma Campanha de Sensibilização para a
Limpeza da Vila, colocando nas ruas vários cartazes de
sensibilização para algumas situações menos correctas.
Foram também executados novos espaços para
contentores do lixo e colocados vasos com areia, para o
depósito de cigarros, nalgumas ruas.
Para que seja mais fácil, para a população, desfazer-se
de monos, a Junta abriu também o seu estaleiro, que foi
limpo e arranjado, como local de recolha. Este serviço
pretende evitar que os monos sejam deixados na via
pública ou junto dos contentores do lixo, criando
situações e imagens degradantes.
A Junta de Freguesia de Messines tem vindo a fazer um
grande esforço para a criação de um verdadeiro sistema
de limpeza na vila, mas só com a colaboração de todos é
que é possível assegurar uma Vila limpa.

“Preservemos a nossa Vila” – nunca é
demais repetir.

Coloque os monos nos seguintes horários:
Segunda feira – das 22 horas às 8 horas de terçafeira Quinta-feira – das 22 horas às 08 horas de
sexta-feira
Recolha de monos no Estaleiro da Junta, no
seguinte horário: 9h-12h30 e das 14h às 16 horas.
(Contacte previamente a Junta de Freguesia)
A Junta criou também um serviço de recolha de
monos e verdes ao domicílio, com o custo de 10€
na Vila e de 20€ na restante freguesia.

“Não abandone os monos na rua”

Central de Compostagem em
Messines
O processo da construção de uma central de
compostagem no sítio do Escolar, na freguesia de S.
Bartolomeu de Messines, continua a ser acompanhado
pelo executivo da Junta de Freguesia, para um melhor
esclarecimento e defesa dos interesses quer da
população, quer da Freguesia.
Além de organizar uma sessões de esclarecimento sobre
este projecto, que entretanto ficou sem efeito, a Junta tem
procurado esclarecimentos junto das entidades que estão
a desenvolver um novo projecto. Há alguns meses, o
presidente da Junta, João Carlos Correia, integrou uma
comitiva de autarcas do concelho que se deslocou a
Espanha com o objectivo de visitar uma central de
compostagem para avaliar o projecto que se pretende
construir na nossa Freguesia.
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Acção Social

Apoiar instituições com acção social

Junta de Freguesia pela
integração
A Junta de Freguesia de S. Bartolomeu de Messines tem
integradas duas pessoas com necessidades especiais
que contribuem de forma positiva para o trabalho desta
Junta.
Sérgio Marques, um jovem que foi vítima de um grave
acidente de viação que lhe roubou muitas das suas
capacidades, começou por estagiar na secretaria da
Junta e actualmente, depois de terminar esse período
financiado pelo Instituto de Emprego, está a
desempenhar as mesmas funções, de forma voluntária.
Sérgio Marques que recebeu formação na Associação
Existir, terminou o Curso de Multimédia e Tecnologias
Interactivas, estando a trabalhar no apoio ao serviço
administrativo, na criação de formulários e de textos e
como operador de dados.

Apoiar acções de solidariedade social, é um
objectivo da Junta de Freguesia, que tem vindo a
desenvolver um trabalho de colaboração com
várias entidades.
Um exemplo é a colaboração com a APEXA, uma
instituição que visa contribuir para a inclusão das
pessoas com deficiência ou necessidades especiais. Ao
abrigo de um pedido apresentado, a Junta tem
providenciado o transporte a técnicas que apoiam jovens
da nossa freguesia, no seu domicílio.
Também o CAFAP continua a sua parceria com a Junta
para a cedência de uma sala para atendimento semanal
das famílias carenciadas, apoiadas por esta instituição.
Por outro lado, a Junta tem procurado dar apoio a
pessoas que se encontram sem suporte familiar e a viver
em más condições, encaminhando-as para instituições
de acolhimento. Em muitos casos, a Junta tem dado
também apoio logístico e social, e em colaboração com
empresas da Vila, tem conseguido reunir alguns bens
como alimentos, roupas e mobílias que são depois
distribuídos.

Apoiar crianças e a terceira idade

" João Martins (à esquerda) e Sérgio Marques (à direita)
dois exemplos de integração positiva"

Várias acções têm sido desenvolvidas pela Junta,
ou em colaboração com outras entidades, para
apoio aos idosos e às crianças.
Desenvolver as emoções das crianças através de
brincadeiras, comemorar o Dia Mundial da Criança,
ou organizar idas à praia, são algumas das
actividades que a Junta tem apoiado.
No caso dos idosos, mereceu especial atenção a
questão da sua segurança em casa, pelo que foi
dado apoio à palestra realizada pela GNR, nas
instalações da Junta de Freguesia.

Também João Martins, cego em consequência de uma
doença degenerativa, que tem exercido as funções de
telefonista, iniciou recentemente uma formação na área
da informática, na Associação ACAP, em Faro, onde se
desloca semanalmente, com a ajuda do Presidente da
Junta e da sua colega Antónia Lavado.
Para a Junta de Freguesia de S. B. Messines os casos de
Sérgio Marques ou de João Martins demonstram que as
pessoas com algumas limitações podem ser integradas
no mercado de trabalho, sem discriminação, com
trabalhos adequados às suas capacidades e que,
quando tal acontece, todos ficam a ganhar.

Emprego a quem mais
necessita
"Grupo de crianças e animadores voluntários"

A Junta de Freguesia, em colaboração com o Instituto de
Emprego, continua a apoiar a contratação de
desempregados e carenciados, em diversos regimes de
programas ocupacionais, alargando assim o seu leque
de trabalhadores.
Actualmente, estão a trabalhar na autarquia, 14 pessoas
distribuídas por vários serviços.

"Em actividades na Junta”
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Acção Social

Pela Solidariedade
Para um Natal com mais solidariedade, a Junta
desenvolveu várias acções em Dezembro de 2009. A
abertura de uma Loja da Solidariedade, no Mercado
Municipal, foi a mais visível. Esta loja abriu as suas portas
no dia 20 de Dezembro, com o objectivo de recolher
roupas, alimentos, brinquedos e utensílios para o lar que
pudessem depois ser distribuídos por pessoas que
precisam deste apoio.
“O Poder de um Simples Gesto” foi o lema escolhido
para esta Campanha de Solidariedade, que foi
desempenhada com a ajuda de voluntários.
Entretanto, e como os pedidos de ajuda que chegaram a
este local foram muitos, a Junta está a desenvolver
esforços para manter aberta a Loja da Solidariedade, para
além da época natalícia.

Foi também a pensar em quem tem mais dificuldades
económicas que a Junta, no último Natal, convidou várias
dessas pessoas para participarem no almoço que reúne
anualmente funcionários, executivo e eleitos. Para a
realização desse almoço, contribuiu o Supermercado
Grilo & Henriques.

Ainda no Natal, destaca-se a tradicional distribuição de 60
Cabazes de Natal, por funcionários da Junta e famílias
carenciadas, com o apoio do Supermercado Guerreiro e
Prata.

"Um espaço aberto à solidariedade dos messinenses"

"Almoço de Natal”

Subsídios atribuídos pela Junta de Freguesia de S. Bartolomeu de Messines
Ano de 2010
União Desportiva Messinense
Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de S.B. Messines
Casa do Povo de S. B. Messines
Associação Recreativa e Cultural da Amorosa
ExtremoSul
Sociedade Columbófila de S.B. Messines
Paróquia de S.B.Messines
Sociedade de Instrução e Recreio Messinense
Rancho Folclórico de S.B. Messines
Associação Pé de Vento

12 000€
10 000€
6 000€
750€
1 000€
1 000€
2 000€
750€
2 000€
1 000€
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Geral

Junta acompanhou o processo
de instalação de linhas de alta
tensão na Freguesia
A Junta de Freguesia, através do seu presidente, João
Carlos Correia, acompanhou de perto a colocação de
postes de alta tensão na Freguesia de S. Bartolomeu de
Messines, junto à Aldeia do Funcho e na zona do Monte
das Almas, Passadeiras e Charrua, verificando a sua
instalação nos locais determinados e ajudando as
populações nas suas reclamações até as mesmas serem
atendidas.
Terminado o processo de colocação dos postes, o que se
pode constatar, em vários pontos da Freguesia, é que a
passagem de camiões com material muito pesado,
danificou os caminhos rurais. Ciente desse problema, o
presidente da Junta já reuniu com responsáveis da REN,
com o objectivo desses caminhos serem revistos.

Internet na Junta de Freguesia
A Junta de Freguesia de S. B. Messines tem ao dispor da
população dois computadores com acesso livre à
internet, que se encontram na nossa sede.
Trata-se de dois computadores que estavam ao serviço
da secretaria e que estão agora disponíveis para serem
utilizados de forma livre e gratuita, por quem necessite.

Criado Gabinete de Apoio ao Cidadão e à
Família
Um Gabinete de Apoio à Família - GACF está a ser criado
pela Junta de São Bartolomeu de Messines, com o
objectivo de apoiar as famílias mais carenciadas desta
freguesia. O GACF terá como objectivo auxiliar a
"família" nas suas
diferentes dimensões e propiciar
uma resposta mais
global e integrada.

Tem dificuldades
Socioeconómicas?
É- lhe difícil gerir o
orçamento familiar
mensal?
No momento em que o processo chega ao final, recordese que a Junta, desde o primeiro dia, esteve ao lado das
populações que aqui se deslocaram, dando conta dos
seus receios ao projecto. A própria Junta de Freguesia
endereçou uma reclamações à REN, contra a localização
dos postes junto à Aldeia do Funcho, reclamações que
foram atendidas. Também o presidente da Junta
acompanhou os moradores a várias reuniões, com as
entidades responsáveis, e promoveu sessões para
esclarecimento, na sede da Junta.

Precisa de roupa, sapatos? Não consegue integrar o/s
seu/s filho/s na escola? Tem dificuldade em orientar o/s
seu/s filho/s? Educar é difícil?
Alimentação:como proporcionar uma alimentação
saudável?
Se tem estas e outras dúvidas, inscreva-se no GACF da
Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines.
Aqui encontrará também apoio ao nível de
Orientação/Aconselhamento Terapêutico de Psicologia
e Terapia da Fala. Temos também uma assistente social
voluntária que o pode ajudar.

Espaço do Cidadão
Para uma comunidade cada vez mais informada e
interventiva, a Junta criou o “Espaço do Cidadão”, no
nosso site entretanto remodelado. Tem uma sugestão a
fazer? Uma crítica a apresentar? Um projecto que gostaria
de ver desenvolvido? Contacte a sua Junta de Freguesia.
www.jf-messines.pt

Desenvolver o voluntariado na Freguesia é também um
objectivo para 2011, em colaboração com o Banco de
Voluntariado do concelho. Ajudar quem precisa dando o
nosso tempo e talento.
Inscreva-se no Banco de Voluntariado

