SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DE 30 DE DEZEMBRO DE 2017

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA
Neste período e após a tomada de posse de 22 de outubro de 2017, procuramos
desenvolver atividades que venham ao encontro dos objetivos a que nos propusemos.
Assim, e após concluídas as obras de saneamento básico, rede de água e pavimentação, na
zona a Nascente do Largo da Feira, procedeu-se à instalação da feira semanal a 31 de
outubro. O executivo deslocou-se nos dias de feira semanal, ao renovado Largo da Feira,
para acompanhamento e organização na nova instalação dos feirantes.
No dia 17 de dezembro, realizou-se a bênção da Capela Mortuária de Carvoeiro. O ato foi
realizado pelo Sr. Padre José Domingos, e na cerimónia esteve presente o presidente da
Câmara Municipal e restante vereação, para além de inúmeros convidados e população.
No dia 28 de novembro, a Junta reuniu com o executivo camarário. Estiveram presentes o
presidente Eng.º José Maria Costa, e os vereadores Eng.º Vítor Lemos e Arqto. Luís
Nobre. A reunião teve como objetivo preparar o programa plurianual e definir quais as
prioridades para a sua execução. Esteve, ainda, em análise o projeto da Casa do Povo, que
mereceu uma análise cuidada, ficando prevista uma reunião com o arquiteto para alguns
ajustes necessários ao projeto apresentado, bem como a análise da já iniciada projeção do
Parque Industrial de Barroselas.
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No dia 28 de novembro, o secretário acompanhou os técnicos dos Serviços
Municipalizados e o representante da empresa responsável pela empreitada das ruas da
Pedreira e Bravio, com o objetivo de dar a conhecer os problemas existentes nas referidas
ruas e a resolução dos mesmos.
No dia 8 de novembro, o presidente e o secretário acompanharam os vereadores da
Camara Municipal Eng.º Vítor Lemos e Arq.to Luís Nobre, e o assessor do presidente Dr.
Ricardo Rego, em visita de trabalho à Avenida 18 de Dezembro, Travessa dos Ferradores,
Rua do Couto e Parque Desportivo.
Com a colaboração dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal, procedeu-se à
limpeza das estruturas de escoamento de águas pluviais, nas ruas do Couto e Souto.
O presidente e o secretário, acompanharam, ainda, a Eng.ª Ana Rocha e o técnico Jaime
Maciel dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico, na visita à Rua da Pedreira e
obras das Infraestruturas de Portugal/Refer.
No dia 16 de novembro, o presidente reuniu nas Fontainhas com o representante da
empresa executante e a Arq.ta Marta da Câmara Municipal. A reunião teve como objetivo
a entrega da obra.
No dia 23 de novembro, o executivo reuniu com a empresa com quem tem parceria na
limpeza das bermas das ruas da União das Freguesias. A reunião teve como objetivo a
preparação do ano de 2018.
Para fazer face às necessidades de manutenção e limpeza dos arruamentos de Barroselas e
Carvoeiro, a Junta de Freguesia continuou com o recurso à contratação de três
funcionários a uma empresa de trabalho temporário.
No dia 28 de novembro, o presidente e o secretário estiveram no monte da Padela,
acompanhados pelo Eng.º Artur Sá da Câmara Municipal, Dr. Rogério Barreto e Sr.
Cândido Taveira. A visita teve como objetivo tomar conhecimento do estado em que se
encontra o caminho da floresta e o encaminhamento das águas pluviais. O estado em que
se encontra o acesso ao monte, torna urgente uma intervenção de fundo, que permita, para
além de melhorar o acesso, organizar o encaminhamento das águas, atualmente sem
qualquer controlo. É urgente por isso uma rápida intervenção, que acabe de uma vez por
todas com as enxurradas que por alturas das chuvas invadem as ruas e em sequência disso
a poça de Mendes.
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O presidente esteve presente no dia 29 de novembro na reunião promovida pelos Serviços
Municipalizados de Saneamento Básico, sobre o tema “Os Biorresíduos alimentares têm
um novo destino”. No mesmo dia, o presidente esteve na Câmara Municipal em reunião
com presidente e demais vereação, sobre o orçamento plurianual.
No dia 18 de dezembro, pelas 18 horas, realizou-se no Salão Nobre da sede da Junta, uma
sessão comemorativa do 30º. Aniversário da Elevação de Barroselas a Vila. Na cerimónia,
conduzida pela Natália Ferreira, usaram da palavra Dr. Rogério Barreto, o representante
da Assembleia de Freguesia Nuno Peixoto, o presidente da Junta de Freguesia Rui Sousa,
e o presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo Sr. Eng.º. José Maria Costa, que
encerrou a sessão. O presidente da Junta Rui Sousa, fez ainda a entrega de uma lembrança
ao representante do Grupo Cénico de Barroselas, alusiva ao 50º. Aniversário da fundação
do grupo. No início e no encerramento da cerimónia, fizeram-se ouvir os acordes musicais
de Cândido Miranda, que deu ao evento um toque festivo.
Relativamente a situações em que a Junta se fez representar, destacamos a presença do
presidente e da tesoureira nos magustos da comunidade Barroselas e Carvoeiro e no
Agrupamento das Escolas, respetivamente nos dias 12 e 17 de novembro.
No dia 24 de novembro pelas 21 horas, realizou-se no Salão Nobre da Junta de Freguesia,
uma homenagem ao padre Manuel da Costa Freitas. A iniciativa, da Associação de
Reformados e Pensionistas de Barroselas, em parceria com o Agrupamento de Escolas,
teve a colaboração da Junta de Freguesia. A homenagem póstuma teve como objetivo dar
a conhecer a vida e a obra do Sr. Padre Manuel da Costa Freitas. Foram oradores o prof.
Fernando Nuno Fadigas, do Agrupamento de Escolas Barroselas, e o Sr. Dr. Joaquim
Cerqueira Gonçalves, professor da Universidade Clássica de Lisboa.
A Junta de Freguesia, a convite da Comissão de Festas de S. Pedro do ano de 2018, esteve
representada pelo secretário e pela tesoureira no almoço de angariação de fundos, que teve
lugar no dia 26 de novembro nas instalações do Lar.
No dia 1 de dezembro, o secretário acompanhou a Banda Nova de Barroselas na sua
deslocação a Lisboa, para participar no desfile comemorativo do dia da restauração,
iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa e que contou com a presença do Sr. Presidente
da República.
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No dia 8 de dezembro, a convite da Associação Desportiva de Barroselas, o secretário e a
tesoureira, estiveram presentes no Complexo Desportivo no evento promovido pela
mesma, denominado Encontro Solidário de Traquinas e Petizes.
No dia 16 de dezembro, o presidente esteve presente no almoço de Natal da Associação de
Reformados e Pensionistas de Barroselas, e pelas 15 horas na Festa de Natal do Lar S.
Pedro. Também a convite da Associação a Mó, esteve no Jantar de Natal.
Integrada na época natalícia, a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Barroselas e
Carvoeiro, promoveu um convívio natalício para as crianças. A iniciativa realizou-se nos
dias 23 e 24 de dezembro, e teve lugar em Barroselas (no Parque Infantil de S. Sebastião)
e em Carvoeiro (junto ao edifício da Junta de Freguesia). Foram muitas as crianças que
marcaram a sua presença, o que reforça a ideia que no próximo ano a iniciativa deve
realizar-se. Foi agradável ver as crianças em animada brincadeira, onde os insufláveis
foram os “bombos” da festa.
Votos de um Próspero Ano 2018, cheio das maiores venturas.
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