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LEVANTAMENTO SOCIO-RELIGIOSO 
 

 

 

O presente relatório socio-religioso refere-se à Paróquia do Santíssimo Salvador, freguesia da 

Barreira, vigararia de Leiria, concelho de Leiria, e foi elaborado com o Conselho Pastoral e o 

Conselho Económico para preparar a visita pastoral de D. António Marto, bispo de Leiria-

Fátima, à paróquia nos dias 13 a 16 de Dezembro de 2012.  

 

 

1. Identificação / localização 
 

 

A paróquia da Barreira, corresponde aos limites geográficos da freguesia com mesmo nome . 

Pertence ao concelho e distrito de Leiria, distando da cidade cerca de 4 quilómetros. A paróquia 

compreende uma vasta área geográfica, com 11,76 km² de área e 4 102 habitantes (2011). 

Densidade populacional: 348,8 hab/km². 
O padroeiro é o Santíssimo Salvador (do Mundo). 

O pároco actualmente ao serviço é o Pe Rui Acácio Amado Ribeiro que acumula as funções 

com a paroquialidade da paróquia das Cortes e a direcção do jornal O Mensageiro, alem de 

outros serviços diocesanos. O pároco é residencial.  

Na paróquia não existe qualquer outra casa ou comunidade religiosa.  

 

A paróquia compreende um património imóvel, de que destacamos, em traços largos, os 

seguintes imóveis: 

Igreja, salão e vivenda, no Sobral 

Igreja e terreno anexo, na Mourã 

Igreja com cave (salão), no Telheiro 

Igreja e cave, no Casal da Cortiça 

Igreja, salas de catequese salão, casa paroquial, na Barreira 

 

Estes bens estão registados e a paróquia é detentora das respectivas cadernetas prediais. Refira-

se, no entanto, que a igreja do Casal da Cortiça está ainda em construção. Esta igreja começou a 

ser construída por particulares em terrenos cedidos para o efeito.. Só posteriormente foi feito o 

registo da propriedade do terreno para a Fábrica da Igreja Paroquial da Barreira. A construção, 

porém, iniciou-se sem licenciamento e por isso está inacabada, não havendo projecto para a 

continuação de obras. A última nota de registo relativamente a esta construção é uma 

notificação da Câmara Municipal segundo a qual era dado um prazo de 45 dias para justificar a 

construção de vedação, muros, sem licença camarária. Não há dados que informem se tal 

justificação foi feita e se a construção está legal.  

 

2. História  
 

A mais arcaica povoação formou-se em torno de uma pequena Ermida, construída em 1534, da 

invocação do Santíssimo Salvador do Mundo. No despontar do século XVII (1602), o bispo D. 

Pedro de Castilho ordenou a construção de um novo Templo, tendo em conta, entre outros 

factos, o das reduzidas dimensões do primeiro, insuficientes para acolher o número de fiéis. 
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No início do século XVIII, a Barreira integrava a freguesia de S. Pedro, tendo transitado para a 

de Nossa Senhora da Gaiola nas Cortes, em 1713, ficando alguns lugares na primeira, tais 

como: Telheiro e Quinta da Cortiça.  

 

No ano de 1738, através da intervenção do bispo D. Álvaro de Abranches, a Barreira foi 

elevada à categoria de freguesia e recuperou os povoados anteriormente referidos. 

 

Actualmente, a paróquia é constituída pelos seguintes lugares: Andreus; Barreira; Cantomilo; 

Carvalhinha; Casal Galego; Casal Mil Homens; Casal Pinheiro; Casal da Cortiça; Casal da 

Mourã; Chão Direito; Colipo; Cumeira; Hortas; Lourais; Marvila; Mourã; Palheirinhos; Pinhal 

Verde; Quinta do Retiro; Sobral e Telheiro. 

 

Um apontamento histórico que marcou, e ainda marca, a freguesia é a estrada real da Mala-

Posta que no seio da freguesia abrange os lugares de Mourã e Casal da Cortiça. Esta via de 

comunicação ligou durante anos as duas maiores cidades de Portugal, Lisboa e Porto. 

 

A arquitectura fontenária da freguesia é outro dos aspectos que a privilegiam. Com fontanários 

nos lugares de Casal da Cortiça, Telheiro, Pinhal Verde, Barreira e Sobral, esta localidade 

possui fontes desenhadas por Emílio Korrodi, filho de Ernesto Korrodi, como é exemplo do 

lavadouro e fonte do Sobral. 

 

3. População e perfil social 

 
Registos paroquiais indicam que antes das invasões francesas, em Outubro de 1810, a 

população desta freguesia era de 629, sendo 440 depois da retirada das tropas francesas, em 

Junho de 1811. 

Em 1849 a Freguesia de Barreira tinha 513 habitantes sendo cerca de 2.632 em 1981.  

Segundo os dados recolhidos no censos de 2011 a freguesia conta actualmente com 4.102  

habitantes. 

O recenseamento da prática dominical efectuado em 2012 apontava os seguintes dados 

comparativos:  
 

Presenças à missa 
 

Ano Locais Missas 7-14 15-24 25-39 40-54 55-69 70 e + total 

1977 2 3 281 190 176 187 141 36 1011 

1991 2 3 173 108 75 140 135 55 686 

2001 2 3 102 58 45 87 112 77 481 

2012 2 2 56 40 42 85 95 83 401 

 
Relação Residentes/Praticantes 
 

ANO RESIDENTES PRATICANTES 

1977 2632 1011 

1991 2306 686 

2001 3301 481 

2012 4102 625 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mour%C3%A3&action=edit&redlink=1
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Zona rural e zona urbana. 

Embora de cariz essencialmente rural, a paróquia da Barreira, nos últimos anos, viu 

desenvolver-se uma zona urbanística no lugar do Telheiro. Para além da construção de prédios 

urbanos, também a morfologia social mudou e está a mudar aquela povoação. De facto os 

milhares de habitantes que a referida zona alberga são essencialmente pessoas de fora que não 

têm qualquer ligação com a paróquia. Por outro lado trata-se de uma zona-dormitório o que 

favorece ainda mais o desenraizamento das pessoas e a falta de compromisso social. Algumas 

experiência no sentido de integração dos residentes foram já feitas, concretamente por ocasião 

da visita pascal, mas tudo tem ficado por acções esporádicas e não se tem conseguido uma 

relação permanente.  

 

Artes e letras 

Um facto a sublinhar relativamente à população da Barreira é que se poderá falar de uma certa 

tendência artística para as gentes que aqui vivem. Sobretudo nos domínios da música e da 

escrita registam-se alguns nomes de pessoas que deixaram e continuam a deixar o seu nome 

inscrito nos anais da história. Praticamente todos os anos é publicado um livro de autores 

naturais daqui. 

Também é de salientar que nos limites da paróquia fixaram a sua residência vários pessoas com 

estudos, licenciaturas e doutoramento: advogados, professores, médicos, enfermeiros e outros 

são bem conhecidos na terra e na sua maioria mantêm ligação com a comunidade.  

 

Viscondes, bispos e padres de renome 

O que referimos no ponto anterior pode ser entendido como prolongamento de uma tendência 

natural e que vem de há muitos anos. A Barreira orgulha-se das personalidades que, tendo 

nascido ou vivido no seio das suas terras, deram um importante contributo para o 

desenvolvimento da freguesia e para o bem-estar da população, de que são veneráveis 

exemplos D. António Antunes, Bíspo-conde de Coimbra, António Carlos da Costa Guerra, 

Visconde da Barreira, o General Oliveira Simões e o Monsenhor António Borges, que foi reitor 

do Instituto de Santo António dos Portugueses em Roma, e depois, reitor do Santuário de 

Fátima.  

 

 

4. Actividades económicas 
 

Apesar da crise do sector, a agricultura de subsistência continua a ser o principal sector 

económico da freguesia da Barreira, tal como a fruticultura. Com predominância sobretudo 

para a vinicultura e para a fruticultura, as longas encostas da freguesia são terrenos 

privilegiados para a prática desta actividade que já conheceu melhores dias.  

 

A restauração é outra das actividades de relevo na Barreira. Com cerca de uma dezena de 

restaurantes, são muitas as pessoas que se deslocam até à freguesia para apreciar os pratos mais 

típicos, de onde se destacam as migas e os grelhados. 

 

A outros níveis, começa a ter alguma indústria, nomeadamente de recuperação e injecção de 

plásticos e duas ou três empresas de faianças. A juntar a estas empresas a Barreira tem ainda 

actividades económicas na área da construção civil que tem alguma predominância. 

O facto de a Barreira estar muito próxima de Leiria é um factor que, prejudica o 
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desenvolvimento económico da freguesia, pois grande parte das pessoas trabalham na cidade e 

há muita gente que tem comércio em Leiria. 

 

 

5. Educação e cultura 
 

A freguesia encontra-se dotada dos seguintes serviços públicos: sede da junta da freguesia, 

biblioteca, escolas de ensino pré-escolar (Barreira e Telheiro) e primário (Andreus, Telheiro e 

Marvila) e alguns serviços privados como serviço Multibanco (Barreira), dispondo também de 

bons serviços ao nível da mecânica, serralharia e construção civil. A oferta comercial existente 

é suficiente para as necessidades básicas da população, tanto ao nível do comércio alimentar, 

como do não alimentar a retalho, existindo alguns estabelecimentos de restauração, mobiliário, 

electrodomésticos. 

 

Conta, ainda, com várias actividades desportivas dinamizadas pelos Centros Recreativos e 

Culturais da freguesia. 

Ao nível da saúde, Barreira conta com uma razoável cobertura, dispondo de um Centro de 

Saúde, com médico todos os dias da semana, um enfermeiro diário e uma farmácia no Telheiro. 

No que respeita à acção social pública, existem jardins de infância e um Centro de convívio 

para pessoas idosas.  

Na esfera do desporto e lazer, a freguesia tem como principais equipamentos: um campo de 

futebol (em mau estado de conservação), Rancho Folclórico, pavilhão desportivo no Telheiro, 

polidesportivos na Barreira e Andreus, pista de manutenção no Jardim do Visconde e ainda o 

CAB- Clube de Atletismo da Barreira. 

Na acção de solidariedade social, é relevante o serviço prestado pela ADESBA – Associação de 

Desenvolvimento e Bem-estar Social da Freguesia da Barreira, que actualmente funciona com 

um centro de convívio para idosos, em instalações cedidas pela Junta de Freguesia e presta 

apoio ao domicilio a todos os idosos que o solicitem. 

 

 

6. Associações 

 
Há na freguesia várias associações, algumas delas com variados sectores de actividade. As 

principais são: Associação de Desenvolvimento e Bem Estar(ADESBA) - valencia de apoio 

domiciliário e centro de dia e tem um grupo coral Adesba chorus; Associação Cultural 

Desportiva e Recreativa de Andreus (ACDRAN); Barreira Associação Recreio Desporto e 

Cultura (BARDEC); Clube de Atletismo da Barreira (CAB); Centro Cultural e Recreativo do 

Telheiro (CCRT); Associação de Caça da Barreira (COLIPO); Centro Alimentar contra a Fome 

e a Pobreza Mãos Unidas P. Damião.  

 

 

7. Problemas sociais 
 

Dos problemas sociais que se verificam destaca-se a pobreza com que vivem algumas famílias, 

sobretudo em determinadas áreas, como já referimos.  

Outros problemas de referência é a proximidade com Leiria, o que permite o desenraizamento 

das pessoas. Por esta razão, nos últimos anos a freguesia tem vindo a perder algumas infra-

estruturas que eram importantes, concretamente na área do ensino. Esta situação não está alheia 

ao facto de os nascimentos serem cada vez menos e embora a população tenha tido um aumento 
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explosivo, ele deve-se à ocupação da zona urbana do telheiro e não tanto ao aumento dos 

nascimentos. Actualmente regista-se um novo surto emigratório, pelo facto de muitas pessoas 

estarem a sofrer as consequências do desemprego. Empregados no comércio e na industria ou 

serviços em Leiria, regressam agora á sua terra por causa do despedimento. Como aqui não 

encontram escoamento para tanta mão-de-obra, muitos estão a decidir-se pela emigração.  

 

 

8. Religião 
 

1. Lugares de culto. Para além da igreja paroquial da Barreira a paroquia tem ainda as 

seguintes capelas: Telheiro (Na Sra da Imaculada Conceição); Sobral (Sra da Agonia); 

Mourã (Na Sra da Fátima); Casal da Cortiça (Na Sra da Encarnação, em construção). 

 

a) A celebração da Eucaristia é semanal na sede da freguesia (dominical) e no Telheiro 

(vespertina). No Sobral a missa é quinzenal, durante a semana. Além das missas 

dominicais, na igreja há missa semanal, ás quintas-feiras e o Telheiro missa semanal de 

quinze em quinze dias, ás terças.  

 

b) No ano de 2011 registaram-se 22 baptismos, 4 casamentos e 28 funerais religiosos. 

Uma prova de que a proximidade de Leiria tem influência na vida paroquial nota-se 

nestes números, pois o número dos processos de casamento aqui tratados excede no 

dobro o dos casamentos celebrados. Por outro lado o numero de baptismos celebrados 

não expressa a realidade dos nascimentos, já que metade refere-se a residentes na zona 

urbana do Telheiro, ou seja, trata-se de pessoas completamente fora da comunidade que 

aqui realizam o baptismo apenas por obrigatoriedade legal.  

 

2. Catequese. Existe apenas um centro de catequese, a funcionar aos domingos de manhã na 

sede da paróquia. Frequentam a catequese cerca de 150 crianças, o que equivale a mais de 

80% das residentes.  

 

a) A catequese é assegurada por um corpo de catequistas que conta com 25 membros. A 

maioria, porém, não tem curso e está desempenhar as funções de forma instável, ou seja 

não se sabe se no próximo ano se pode contar com eles. Embora haja um grupo-base, 

com alguma estabilidade, outros há, que são maioria, e que prestam o seu serviço de 

forma rotativa.  

 

b) A catequese tem um responsável que desempenha as funções de coordenação 

juntamente com o pároco e estabelece a ligação com a vigararia e a diocese.  

 

c) Tendo embora uma direcção paroquial, enfrenta algumas dificuldades: Por um lado a 

falta generalizada de catequistas; por outro lado a sua formação. A dispersão com que 

alguns dos catequistas vive (pelas inúmeras ocupações e pela distancia, no caso dos 

estudantes) faz com que se note alguma descoordenação na catequese. As reuniões são 

pouco participadas e a coordenação peca pela falta de estabilidade do pároco e dos 

catequistas. Muitas decisões são tomadas ad casum e nem sempre informadas a todos os 

catequistas. 

 

d) Existe, porém, uma comissão de pais que procura fazer a ligação entre a catequese e a 

família. Nesse sentido, têm-se feito algumas experiencias positivas procurando envolver 

os pais na catequese dos filhos. Esta comissão de pais assume ainda a maior parte dos 
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trabalhos logísticos por ocasião das festas da catequese e outras acções que envolvam a 

comunidade.  

 

 

3. Festividades. Cerca de 5 festas anuais fazem habitualmente parte da vida da comunidade, 

a saber: 

Festa de S. Amaro em janeiro (na Barreira) organizada pelos jovens que completam 20 anos. 

Festa do Santíssimo Salvador, em Agosto (na Barreira), organizada pelos jovens que perfazem 

40 anos.  

Festa de Nossa Sra Imaculada Conceição, em Julho (no Telheiro) 

Festa de Na Sra de Fátima, em Agosto (na Mourã) 

Festa de Nossa Senhora a Agonia, em Julho (no Sobral) 

Festa d Nossa Senhora da Encarnação em Junho (Casal da Cortiça) 

 

 

9. Outros serviços e servidores pastorais 
 

1. Ministros da comunhão. Relativamente aos ministros da comunhão, eles são  

actualmente 5. A população é envelhecida, pelo que em cada domingo se presta assistência 

(Eucarística) a mais de 15 idosos). Os ministros da comunhão sentem por isso a necessidade de 

renovar o grupo com novos elementos.  

 

2. Grupo coral. A celebração dominical tanto no Telheiro como na Barreira é animada 

regularmente pelo grupo coral de cada uma das comunidades. Os ensaios são em conjunto. 

Para além destes grupos que habitualmente animam as celebrações, a paróquia conta ainda 

com um grupo coral de jovens e outro infantil. Estes animam as celebrações em 

determinados dias festivos. 

 

3. Pastoral familiar. Não existe equipa de pastoral familiar. Durante vários anos existiu e 

tinha reuniões mensais mas o cansaço e o esgotamento, a falta de renovação, levou ao 

desânimo da equipa que acabou por terminar. No entanto mantem-se um casal responsável 

por este sector e espera-se refazer uma nova equipa de âmbito familiar.  

 

4. Grupo de Jovens. A paróquia tem um grupo de jovens numeroso e bem organizado que 

promovem actividades internas e externas ao mesmo tempo que participa e colabora com 

as actividades diocesanas e vicariais. Mensalmente este grupo promove um momento de 

oração paroquial aberto a todos os interessados. Este grupo colabora com a catequese e ao 

mesmo tempo é ele mesmo o resultado da catequese.  

 

5. Acólitos. O grupo de acólitos está em fase de estruturação e organização, dado que este 

serviço tem sido executado por voluntários que efectivamente não sentem a pertença a um 

grupo estruturado e organizado. 
 

6. Leitores. Actualmente começou a ser constituído um grupo de leitores que assegura as 

leituras nas celebrações dominicais. O grupo é composto por voluntários que anualmente 

fazem a sua inscrição e depois são escalonados para as leituras ao longo do ano.  

 

7. Socio caritativo. Em funcionamento e com actividade reconhecida e apreciada por todos 

está a Conferência de S. Vicente de Paulo. Os membros (cerca de 20) têm uma reunião 

mensal e a conferência tem um peso reconhecido sendo uma instituição de acção social 
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com mérito. As reuniões são mensais e para além do apoio comunitário a conferencia 

regista um crescente pedido de ajuda a nível particular. 

 

8. De salientar ainda a cooperação real e efectiva que existe entre a paróquia e as  

diferentes associações que aqui existem, nomeadamente com a junta de freguesia. 

 

 

10.  Órgãos de dinamização e coordenação 
 

1. Conselho Pastoral. Depois de uma experiência que não resultou de constituição do  

Conselho Pastoral, durante o ano 2012 foi formado um grupo que, depois de alguma formação 

sobre os fins e funcionamento do Conselho Pastoral, constituiu o novo Conselho Pastoral que 

tomou posse oficialmente em Junho de 2012.  

Apesar de recente o grupo está motivado e a avaliação que se pode fazer é desde já muito 

positiva, alimentando muitas esperanças para que possa exercer as suas funções de forma 

corresponsável.  

 

2. Conselho Económico. Também o Conselho Económico está formado e desempenha  

as suas funções de forma plena e capaz.  

Este Conselho não é formado por elementos representativos de cada uma das comissões das 

capelas, mas forma um grupo autónomo directamente voltado para as questões relacionadas 

com a igreja paroquial. Para ultrapassar esta situações têm sido realizadas esporádicas reuniões 

entre este conselho e as comissões das capelas..  

A avaliação do seu funcionamento é muito positiva na medida em que parece ter assimilado a 

sua função e ter uma visão unificadora da paróquia.  

 

3. Comissões. As comissões das capelas (igrejas não paroquiais) não estão presentes no 

Conselho Económico. A comissão da capela do Telheiro é a única que foi nomeada 

recentemente e está em plenas funções. Todas as outras são já muito antigas e apresentam 

alguma desorganização.  

 

 

11. Síntese e perspetivas para o futuro 
 

1. A paróquia da Barreira apresenta um quadro geral de boa organização estrutural. No 

entanto os vários sectores precisam ser dinamizados e sente-se que precisam de uma 

consciência mais universal da igreja. Ou seja a diocese e a vigararia têm pouco peso na  

programação e dinamização dos diferentes grupos.  

 

2. O sector mais carente será, provavelmente, o das famílias. Na maioria dos casos apenas por 

ocasião da celebração de sacramentos ou para um mínimo acompanhamento dos filhos que 

frequentam a catequese é que os casais mais novos se aproximam.  

 

3. Às vezes parece que não se acredita na novidade e no futuro. Há um peso excessivo de 

pessoas ou de formas de fazer que impedem muitas vezes o avanço e a novidade.  

 

4. No geral consegue-se encontrar gente dedicada a causas e ideias, sendo este um caminho 

para a igreja se encontrar com as pessoas e instituições.  
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5. A visita pastoral. A visita pastoral poderá trazer um folgo novo na medida em que a 

presença do senhor bispo será como que uma forma de fazer compreender a dimensão mais 

diocesana (universal) da Igreja. A visita pastoral trará certamente o potencial de dar uma 

visão mais de acordo com a verdade: a paróquia e a diocese vivem uma para a outra e uma 

da outra.  

 

6. Por outro lado estamos em crer que esta visão mais abrangente trará também um novo 

dinamismo para os grupos, movimentos e pessoas individuais.  

 

 

 

 

Barreira, 3 de Agosto de 2012 


