SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DE 15 DE ABRIL DE 2018

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA
No período decorrido desde a Assembleia de dezembro de 2017, foi nossa prioridade
responder com urgência e dentro das nossas possibilidades, às várias solicitações que nos
foram feitas. Assim, foram concluídas as pavimentações da Rua da Pedra Torta e Parque
de Valinhas, e estão a decorrer as obras de alargamento da rua e construção de muro da
Travessa do Caniço.
Realizou-se dia 6 de abril no Salão Nobre da Junta, em Barroselas, a cerimónia pública de
apresentação e assinatura do Protocolo de Cooperação entre a União de Freguesias de
Barroselas e Carvoeiro e a Delegação Regional do Minho da Associação Portuguesa de
Defesa do Consumidor – DECO. A parceria prevê um serviço de apoio gratuito de
atendimento presencial, a prestar por técnicos da DECO, aos consumidores de Barroselas
e Carvoeiro, na resolução de conflitos inerentes ao consumo, assim como em questões de
sobreendividamento e/ou gestão de orçamento familiar. O serviço funcionará na primeira
sexta-feira de cada mês, na sede da junta, em Barroselas, entre as 9h00 e as 13h00 e das
14h00 às 17h00.
Membros do executivo e representantes da Padela Natural Associação Promotora
reuniram, no passado dia 2 de Janeiro, em Barroselas, a fim de reforçar a estratégia de
cooperação para a valorização e preservação do Monte da Padela. Para além da
oficialização do calendário das atividades para 2018, foi apresentado também as linhas
gerais para a dinamização do Monte da Padela. Trata-se de uma intervenção definida
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como “ambiciosa, mas estruturalmente importante”, que terá o apoio da União de
Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, mas que tenciona, paralelamente, envolver a
Câmara Municipal de Viana do Castelo, o conselho de baldios de ambas as freguesias e
outras associações.
No dia 3 de janeiro, a Junta de Freguesia foi solicitada pelos bombeiros para apoio
logístico no incêndio ocorrido na EN-308 zona de Carvoeiro, e que envolveu um camião
de velas de cera. A colaboração da Junta de Freguesia consistiu na disponibilidade de
meios humanos e equipamentos.
O presidente e a tesoureira, estiveram presentes no jantar de angariação de fundos para a
realização das festas de Santa Ana e Santo António em Carvoeiro.
O presidente e secretário acompanharam no dia 5 de janeiro os técnicos dos Serviços
Municipalizados e Saneamento Básico da Câmara Municipal, na visita às ruas do
Pelourinho e Couto. Na referida visita, foi feito o levantamento dos problemas com o
encaminhamento das águas pluviais nas referidas ruas, tendo como objetivo a intervenção
dos Serviços Municipalizados na resolução dos problemas existentes.
A convite da Associação de Reformados e Pensionistas de Barroselas, o presidente e o
secretário estiveram presentes no dia 10 de janeiro no convívio dos reis realizada pela
associação.
No dia 12 de janeiro, o executivo esteve presente a convite do Grupo Coral Polifónico de
Barroselas, nas comemorações do 35º. Aniversário da sua fundação.
No dia 14 de janeiro, o presidente e o secretário estiveram presentes no monte da Padela,
numa ação de plantação de árvores, iniciativa promovida pela Padela Natural Associação
Promotora.
No dia 22 de janeiro, o presidente reuniu com o Engº. Vítor Lemos dos Serviços
Municipalizados, com o objetivo de avaliar diversas situações de saneamento de águas
pluviais, nomeadamente na Travessa dos Ferradores pavimentação e alargamento. Foi
também abordada a possibilidade de instalação de saneamento de águas residuais na Ruas
do Reis Magos.
No dia 23 de janeiro, o executivo reuniu com os vereadores Luís Nobre e Vítor Lemos. A
reunião teve como objetivo planear para resolver situações diversas, nomeadamente na
Avenida 18 de Dezembro e Travessa dos Ferradores.
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O executivo esteve presente no dia 23 de janeiro na Câmara Municipal, numa reunião
sobre Prevenção de Incêndios Florestais 2018, Regularização de Vínculos Precários e
Descongelamento de Carreiras.
No dia 24 de janeiro, o executivo acompanhou o vereador Ricardo Carvalhido e os
técnicos da Câmara Municipal da área Florestal, numa visita aos Baldios de Carvoeiro.
No dia 27 de janeiro, o presidente da Câmara Eng.º. José Maria Costa, esteve em
Barroselas em reunião com o executivo.
No dia 28 de janeiro, o executivo esteve reuniu em Barroselas com o vereador do
Urbanismos da Câmara Municipal Arqº
. Luís Nobre.
O executivo esteve presente no dia 28 de janeiro, na Assembleia Geral do Conselho
Diretivo dos Baldios de Barroselas. Na ordem de trabalhos, constou a prestação de contas
pela direção em exercício, e eleição dos novos corpos sociais.
No dia 29 de janeiro, o executivo acompanhou o administrador dos Serviços
Municipalizados e Saneamento Básico de Viana do Castelo Eng.º. Vítor Lemos que
acompanhado por uma técnica dos serviços, visitou Barroselas e Carvoeiro. A visita teve
como objetivo equacionar o aumento da rede água na freguesia de Carvoeiro e
pavimentação da Travessa dos Ferradores em Barroselas.
No dia 29 de janeiro, tiveram inicio as obras de requalificação do Parque de Valinhas em
Carvoeiro. As obras a executar, da responsabilidade da Junta de Freguesia, têm como
objetivo dotar o espaço de melhores condições de utilização.
A Junta reuniu no dia 30 de janeiro com as associações de Barroselas e Carvoeiro no
Salão Nobre da Junta de Freguesia. A reunião solicitada pela Junta, teve como objetivo o
programa da Animação de Verão 2018. Ficou marcada nova reunião com o mesmo
objetivo para o próximo dia 20 de fevereiro.
A Junta de Freguesia cedeu e fez a montagem do palco em Carvoeiro, para a realização
das Festas de S. Brás e S. Sebastião.
No dia 3 de fevereiro, o secretário e a tesoureira estiveram presentes numa reunião
realizada na sede do Neves F. C., relacionada com o projeto N-Cooltura. A reunião, da
iniciativa do Núcleo Promotor do Auto da Floripes 5 de Agosto, contou com a presença
das Juntas de Freguesia de Barroselas e Carvoeiro, Mujães e Vila de Punhe. A realização
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de eventos culturais nas três freguesias no âmbito do projeto N-Cooltura, foi o objetivo da
reunião.
No dia 6 de fevereiro, no Salão Nobre da Junta de Freguesia, realizou-se um Sessão de
Esclarecimento – Proteção de Incêndios Florestais 2018. A iniciativa da Junta de
Freguesia, contou com a colaboração de técnicos da Divisão de Recursos Naturais e
Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal, e dos Serviços de Proteção da Natureza
e do Ambiente (SEPNA) da GNR. Foi abordada a legislação em vigor, e clarificados os
procedimentos de normas aplicáveis à limpeza de matas e terrenos florestais.
O executivo foi convidado e esteve representado no dia 3 de fevereiro, no evento realizado
pela Padela Natural Associação Promotora, que se realizou nas instalações do Centro
Cultural de Barroselas.
O executivo da União de Freguesia de Barroselas e Carvoeiro e o Grupo S. Paulo
reuniram, no dia 7 de fevereiro, com vista à realização da tradicional Via Sacra, que se
realiza no dia 30 de março.
O executivo da Junta da União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, esteve no dia 10
de Fevereiro, na sede da Junta de Freguesia de Vila de Punhe, no início do segundo ciclo
das Jornadas Culturais N-Cooltura, projeto criado em 2014 e promovido, em conjunto,
pelas juntas de freguesia de Barroselas e Carvoeiro, Vila de Punhe e Mujães, com o apoio
e a dinamização do Núcleo Promotor do Auto da Floripes 5 de Agosto.
No dia 13 de fevereiro, o executivo esteve representado pelo secretário na cerimónia de
Assinatura do Protocolo de Geminação entre Autarquias de Durrães e Tregosa e VauxMilieu. Esteve também presente a presidente da Assembleia de Freguesia da União de
Freguesias de Barroselas e Carvoeiro.
No dia 13 de fevereiro, o executivo reuniu com a responsável das Infraestruturas de
Portugal. A reunião, teve como objetivo dar a conhecer os problemas existentes na estrada
nacional 308, nomeadamente, piso, passeios e bermas.
No dia 17 de fevereiro, o executivo da Junta de Freguesia visitou o Complexo Desportivo
de Barroselas. Na visita, esteve presente o Vereador do Desporto da Câmara Municipal
Eng.º. Vítor Lemos. A visita foi acompanhada pelo presidente da Direção da Associação
Desportiva, Aníbal Queirós.
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No dia 18 de fevereiro, o executivo foi convidado e esteve presente no jantar de
angariação de fundos para a realização das festas de S. Pedro de 2018.
No dia 18 de fevereiro, realizou-se uma ação de plantação de 200 árvores no Monte da
Padela. A iniciativa, da Associação Pais do Agrupamento Escolas de Barroselas, contou
com a presença do Presidente da Junta da Freguesia de Barroselas e Carvoeiro, e teve
apoios da Câmara Municipal de Viana Castelo e do Conselho Diretivo do Baldio de
Carvoeiro.
No seguimento da reunião já realizada, o executivo reuniu no dia 20 de fevereiro com as
associações de Barroselas e Carvoeiro. A reunião serviu paras as associações presentes
darem a conhecer a sua disponibilidade para integrar o programa da Animação de Verão
referente a 2018.
No dia 21 de fevereiro, o secretário acompanhou o vereador da Câmara Municipal Arqº.
Luís Nobre e o Eng.º. Artur Sá na visita a Barroselas e Carvoeiro. Depois da visita ao
Parque de Valinhas e Santa Justa, visitaram o caminho de acesso à floresta a partir da Rua
da Fonte, na zona de Barroselas. Esteve também presente na visita ao caminho da floresta,
o presidente do Conselho Diretivo dos Baldios de Barroselas, Ezequiel Miranda.
No dia 27 de fevereiro, o presidente reuniu com a Infraestruturas de Portugal na sede
instituição. A reunião, a pedido da Junta de Freguesia, teve como objetivo analisar
problemas relacionados com a EN 308 e outros assuntos.
No dia 27 de fevereiro, o presidente reuniu com o Conselho de Administração da
Fundação Caixa Agrícola do Noroeste. A reunião, serviu para dar a conhecer pretensões
da Junta de Freguesia.
No dia 27 de fevereiro, o executivo reuniu com a Associação NAAM – Núcleo de Apoio
às Artes Musicais na sede da Junta de Freguesia. A reunião, relacionada com a realização
do SWR Barroselas Metalfest 2018, teve como objetivo dar a conhecer por parte da
associação, do apoio necessário da Junta de Freguesia, para a realização do evento que se
realiza de 26 a 29 de abril.
No dia 28 de fevereiro, o executivo esteve representado pelo secretário e tesoureira numa
reunião na sede do Neves F. Club. A reunião, da iniciativa do Núcleo Promotor do Auto
da Floripes 5 Agosto, teve como objetivo a realização de eventos culturais nas freguesias
de Barroselas e Carvoeiro Vila de Punhe e Mujães, no âmbito do projeto N-Cooltura. As
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atividades a realizar no sábado de Aleluia denominada Páscoa a Três e a comparticipação
monetária das três freguesias em eventos já realizados, foram assuntos em análise.
O executivo da Junta de Freguesia de Barroselas e Carvoeiro, deslocou-se no dia 3 de
março, à Vacaria. A visita teve como objetivo tomar conhecimento das condições do piso
em que se encontram as ruas de Nossa Senhora de Lurdes e Poça da Mina.
No dia 5 de março, o executivo reuniu com uma representante da DECO na sede da Junta
de Freguesia. A reunião, a pedido do executivo, teve como objetivo disponibilizar em
Barroselas um serviço de atendimento ao público. A assinatura do protocolo, está prevista
para o dia 6 de março, prevendo-se que a primeira reunião pública seja no dia 13 do mês
de abril.
No dia 17 de março, o presidente e a tesoureira, acompanharam a viagem de comboio às
Amendoeiras em Flor. A iniciativa, da responsabilidade da União de Freguesias de
Barroselas e Carvoeiro e de Tregosa e Durrães, decorreu com grande entusiasmo, como
ficou provado pelas inúmeras manifestações de satisfação que aconteceram durante todo o
percurso.
Associação de Reformados e Pensionistas de Barroselas, num espetáculo realizado no
Salão Nobre da Junta de Freguesia de União de Freguesias de Tregosa e Durrães.
No dia 18 de março, a tesoureira esteve presente na cerimónia de entrega de prémios do
III Trial Monte da Padela, que se realizou em Santa Justa, iniciativa da Padela Natural
Associação Promotora.
O presidente da Junta esteve presente no dia 19 de março, na cerimónia de entrega de
prémios da Gala do Minhoto, que se realizou em Melgaço.
No dia 25 de março, o presidente e o secretário estiveram presentes na Assembleia Geral
Ordinária do Conselho Diretivo dos Compartes de Carvoeiro, que se realizou no Salão
Nobre da Junta de Freguesia de Carvoeiro.
O presidente acompanhou no dia 27 de março, o administrador dos Serviços
Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, que se fez acompanhar por
uma técnica daquele serviço, na visita realizada às ruas das Ameixoeiras, Camela,
Liberdade, Rua Nova, Agra Nova, Outeiro e Travessa dos Ferradores.
O presidente acompanhou no dia 27 de março, o Engº. Nuno Pinto da Câmara Municipal,
na visita ao Largo da Feira. Na visita, esteve também presente o empreiteiro que realizou
as obras de requalificação do referido espaço.
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O executivo reuniu no dia 28 de março na rua da Pedra Torta, com os representantes da
empresa responsável pela execução da obra. A reunião solicitada pela empresa, serviu
para analisar problemas resultantes das obras de realizadas na referida rua.
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