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Exma. Sra. 

Sara Herdeiro 

Presidente da Assembleia de Freguesia 

da União das Freguesias de Fonte Boa e Rio 

Tinto 

 

 

Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia  

 

Exma. Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de 

Fonte Boa e Rio Tinto,  

Nos termos e para os efeitos da alínea v) do n.º 1 do artigo 18.º e alínea e) do n.º 2 do 

artigo 9.º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, venho por este meio enviar a informação escrita acerca 

da actividade e da situação financeira da Junta de Freguesia das competências que 

determinam que o Presidente da Junta de Freguesia para apreciação da Digníssima 

Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------  

A informação a que se refere o presente documento reporta-se de 30JUN2021 a 

20SET2021. --------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Junta 

_____________________ 

Carlos Escrivães 
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I - INFORMAÇÃO ESCRITA ACERCA DA ACTIVIDADE DA JUNTA DE 

FREGUESIA 

A – EDUCAÇÃO E JUVENTUDE -----------------------------------------------------------  

1. Colaboração C/Escolas – No âmbito das suas competências a Junta de Freguesia 

procedeu ao habitual fornecimento de material de limpeza/higienizante, definidos 

nos planos de higienização, às escolas do 1.º ciclo do ensino básico, assim como, 

aos estabelecimentos de educação pré-escolar.  --------------------------------------------  

2. Matrículas 2021/2022 - Por solicitação do Agrupamento Escola António Correia 

de Oliveira, a Junta de Freguesia, procede à divulgação/afixação das Normas 

relativas à Educação Pré-Escolar e 1º Ano e Escolaridade, cujas matrículas para o 

Ano Lectivo 2020-2021 (de 04 de maio a 30 de junho), serão preferencialmente via 

internet na aplicação informática disponível no Portal das Matrículas 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt. ------------------------------------------------------  

3. Prova Escolar - À semelhança dos anos anteriores, a Junta de Freguesia procedeu à 

divulgação de informação relativa às condições de acesso à Prova Escolar (efetuada 

até 31 de julho através da Segurança Social Direta); --------------------------------------  

4. Manuais Escolares - À semelhança dos anos anteriores, a Junta de Freguesia 

procedeu à divulgação de informação relativa às regras e datas para atribuição de 

manuais escolares gratuitos, através da plataforma MEGA e do sistema 

de vouchers (vales); ----------------------------------------------------------------------------  

B - SAÚDE, SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL  ------------------------------------  

1. Campanha de Vacinação Anti-rábica – 17JUL2021 - A Direcção-Geral de 

Alimentação e Veterinária (DGAV) levou a cabo uma campanha oficial anual 

de vacinação anti-rábica, de controlo de outras zoonoses e de identificação 

electrónica, na localidade de Rio Tinto (parque de estacionamento da igreja - 

15H00) e Fonte Boa (parque de estacionamento da Junta - 16H30); --------------------  

2. Vespas asiáticas - Foi solicitado aos serviços da Protecção Civil de Esposende 

para a proceder à exterminação de ninhos de vespas asiáticas nos seguintes 
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arruamentos: Rua da Fonte (Figueira); Rua Eduardo da Silva Cachada (Terreno); 

Rua da Tomadia (Telhado); Rua Manuel Faria e Silva (Habitação); Caminho de 

Cervães (Exploração Agrícola), em Rio Tinto; Rua das Eiras (Moradia); Rua D. 

Frei Bartolomeu dos Mártires (Anexo), em Fonte Boa. -----------------------------------  

3. Limpeza de Terreno - Foi solicitado à Protecção Civil Municipal - Esposende 

para que fossem tomadas medidas relativas à falta de limpeza de um terreno (junto 

de algumas habitações) sito na Rua Padre Cândido Rodrigues Saloio (EN 205-1); ---  

4. Limpeza de Propriedade – Face à existência de densa vegetação, propícia à 

criação/esconderijo de ratos/cobras, foi solicitado à Protecção Civil Municipal - 

Esposende a colaboração/intervenção para que fossem tomadas medidas relativas à 

falta de limpeza duma propriedade (casa/terreno), na Rua D. Mimi Rego, em Fonte 

Boa; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Recolha de Animais – As existências de animais de raça canina na via pública, em 

situação de abandono, têm vindo a causar alguns problemas e receio nas pessoas, 

perante a sua agressividade. No âmbito da sua competência, a Junta de Freguesia 

tem reportado, aos serviços da CM de Esposende - Sra. Veterinária Municipal, 

informação relativa à recolha e/a verificação do chip dos animais (cães) 

encontrados a vaguear pela Rua Padre Carrilho, em Fonte Boa. Foi ainda reportada 

a presença de mais animais (cães) agressivos e a vaguear pela Avenida da Igreja, 

causando também algum receio nas pessoas;  ----------------------------------------------  

C - ACÇÃO SOCIAL/IPSS/INSTITUIÇÕES  ---------------------------------------------  

1. Colaboração e Apoio:  ------------------------------------------------------------------------  

a. Por solicitação do Centro Social e Paroquial de Fonte Boa a Junta de Freguesia 

disponibiliza uma viatura (TP 9) para prestação do serviço de apoio ao domicílio  

b. Por solicitação do Centro Social e Paroquial de Fonte Boa a Junta de Freguesia 

disponibilizou a viatura (TP 21) para o transporte de crianças durante as férias 

escolares (época balnear)  ------------------------------------------------------------------  
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c. Por solicitação da “PRORIVER” e no âmbito da realização de uma atividade da 

“Descida de Stand Up Paddle entre Perelhal e a Proriver - Fonte Boa, a Junta de 

Freguesia disponibilizou uma viatura (TP 21) para o serviço de transporte, de um 

grupo de cerca de 30 pessoas, para Perelhal, concelho de Barcelos; -----------------  

2. Convite CM Esposende - A Junta de Freguesia participou nas Cerimónias do Dia 

da Cidade e do Município, realizadas no dia 19 de agosto de 202, em Esposende, 

nomeadamente, o Hastear das Bandeiras, Missa e Sessão Solene; ---------------------  

D - AMBIENTE E ENERGIA. ----------------------------------------------------------------  

1. Recolha de Plásticos. A exemplo do passado, com desígnio de preservar o meio 

ambiente e tendo em consideração as solicitações de vários fregueses, assim como, 

a verificação da necessidade de proceder à recolha de plástico, esta autarquia, em 

parceria com a Esposende Ambiente, tem vindo a realizar campanhas para a recolha 

de plásticos usados. Pela Esposende Ambiente foram disponibilizados os 

contentores necessários para depósito de resíduos “plásticos”, junto do Parque de 

Compostagem, em Fonte Boa e junto do Parque Desportivo, em Rio Tinto.  ----------  

2. Higienização de Contentores – Solicitamos à Esposende Ambiente para que fosse 

efectuado os necessários serviços de lavagem e higienização em todos os 

contentores de resíduos indiferenciados/domésticos existentes na via publica, em 

Fonte Boa e Rio Tinto; -------------------------------------------------------------------------  

3. Inundações – Foram reportados aos Serviços da Esposende Ambiente as 

ocorrências relacionadas com as inundações ocorridas, em 14 de setembro de 2021 

– 19H00, quer na Rua da Barrosa quer na Rua Cimo de Vila, em Fonte Boa; ---------  

4. Águas Pluviais – No âmbito do apoio às Juntas de Freguesia a CM de Esposende, 

após n/requerimento, forneceu 15 tubos (30 Ø) e 6 grelhas para execução/drenagem 

de águas pluviais na Rua de Martelinho e Rua D. Frei Bartolomeu dos Mártires, em 

Fonte Boa; ---------------------------------------------------------------------------------------  

5. Rede de Drenagem - Foi solicitado aos Serviços da Esposende Ambiente para 

avaliar a estrutura da tubagem e executar a limpeza dos inertes/pedras da rede de 
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drenagem instalada na Rua de St. Antonio, junto à Capela das Almas, uma vez que, 

esta se apresenta bastante assoreada não sendo possível a seu normal escoamento. --   

6. Requisição Máquina Retroescavadora – No âmbito do apoio às Juntas de 

Freguesia, solicitamos à Câmara Municipal de Esposende, os serviços duma 

Máquina retroescavadora para operar em Fonte Boa e Rio Tinto, designadamente, 

no Parque de Compostagem, nas acessibilidades aos terrenos agrícolas, 

regularização do piso de diversos caminhos agrícolas/estradões, demolição de um 

muro e limpeza de linhas de água, assim como, também foi requisitado material 

“tout-venant” para melhoramento das acessibilidades dos caminhos/estradões. 

Foram ainda efectuados trabalhos de limpeza e manutenção dos caminhos agrícolas 

da Agra, do Couto e do Corgo;  ---------------------------------------------------------------   

7. Ponto de Luz – Conforme do antecedente, esta junta de freguesia tem reportado, às 

entidades competentes, a colocação de novos pontos de luz, a reparação e 

substituição de outros, para os arruamentos de Fonte Boa e Rio Tinto;-----------------   

8. Energia – Foi solicitado a colaboração da Câmara Municipal de Esposende para 

que seja averiguada a potência eléctrica (fornecimento de energia de forma 

intermitente), na Rua D. Mimi Rego - Fonte Boa, uma vez que, o sucessivo 

bloqueio tem causado avarias nos electrodomésticos;  ------------------------------------  

9. Saúde Publica – Solicitamos aos Serviços da Esposende Ambiente para que 

averiguassem a proveniência de descargas, para a via pública, e que provocam 

cheiros nauseabundos (águas sujas) nas canalizações pluviais da Rua D. Frei 

Bartolomeu dos Mártires (EN 205-1); -------------------------------------------------------  

E - ESPAÇO PÚBLICO  ------------------------------------------------------------------------  

1. Limpeza dos espaços públicos (logradouros) – No âmbito das suas competências, 

a Junta de Freguesia procedeu à desvegetação e limpeza dos espaços envolventes 

das Escolas EB 1, dos edifícios da Junta de Freguesia, das ruas/caminhos, dos 

Cemitérios/Igreja, de Fonte Boa e Rio Tinto. -----------------------------------------------  
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2. Requisição de Cubo e Areia – Em virtude de se verificar a necessidade de 

pavimentar alguns arruamentos, no âmbito do apoio às freguesias, foi solicitada à 

CM de Esposende, o fornecimento de cubo e de areia necessários para se proceder à 

pavimentação dos seguintes arruamentos: Parte da Rua do Souto da Sra. da Graça 

(200 m2); Parte da Rua da Fonte (200 m2); Rua de Matelinho (40 m2), em Fonte 

Boa;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Requisição de Betuminoso – No âmbito do apoio às freguesias e por forma de se 

manter as mínimas condições de acessibilidade e segurança junto de algumas 

habitações, foi solicitado à CM de Esposende material betuminoso para colocação 

em Rio Tinto. ------------------------------------------------------------------------------------   

F - CULTURA, DESPORTO, LAZER E ASSOCIATIVISMO 

1. Centro Hípico EQUIVAU em Rio Tinto - No âmbito do seu plano de atividades 

o Clube de Atrelagem do Norte levou a efeito uma prova de Combinado de 

Maratona de Atrelagem, inserida no Campeonato Regional Norte de apuramento ao 

Campeonato Nacional 2021. Para a realização desta atividade, esta Junta de 

Freguesia, em colaboração e apoio da Câmara Municipal de Esposende, procedeu à 

rega do picadeiro principal (trator/cisterna da junta) no dia 27 de junho, durante o 

período da manhã do Centro Hípico EQUIVAU - Rio Tinto; ---------------------------  

2. Esclarecimento  Parque Desportivo, de Rio Tinto – Face à publicação (redes 

sociais) de um e-mail truncado, desconhecendo-se o seu objectivo, o executivo da 

Junta de Freguesia de Fonte Boa e Rio Tinto, reconhece que é o momento mais 

oportuno para prestar esclarecimento aos membros da Assembleia de Freguesia. ---  

A Junta de Freguesia, no âmbito das suas competências e como é seu apanágio 

cordialmente remeteu um E-Mail para ADCRT com o seguinte Objectivo/Teor: ----  

N/E-Mail De 4 Aug 2021 10:09:10  --------------------------------------------------------  

“Assunto: Manutenção do ringue e campo de futebol do Parque Desportivo de Rio 

Tinto ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Exmo. Senhor Presidente da ADCRT,  -----------------------------------------------------  
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A União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto, de acordo com o estipulado no 

contrato de comodato de instalações desportivas assinado a 01 de setembro de 

2020, solicita que procedam, logo que possível, à limpeza e manutenção do ringue 

e campo de futebol conforme o consubstanciado na clausula sexta do referido 

contrato. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Gratos pela atenção dispensada ao assunto,  -----------------------------------------------  

Com os melhores cumprimentos,” -----------------------------------------------------------  

E-Mail de Resposta da ADCRT de 4 de agosto de 2021 10:49 ----------------------  

“Não precisamos das vossas observações, preocupem-se com o que não fizeram.” 

N/E-Mail De 4 Aug 2021 18:59-------------------------------------------------------------  

Exmo. Senhor Presidente da ADCRT, ------------------------------------------------------  

Encarrega-me o Senhor Tesoureiro da União das Freguesias de Fonte Boa e Rio 

Tinto de informar o seguinte:  ----------------------------------------------------------------  

Em virtude da resposta dada ao nosso pedido subentendemos que não estão 

dispostos a cumprir o estipulado no contrato de comodato de instalações 

desportivas e muito menos abertos a um diálogo cordial e cooperante, como 

deveria acontecer entre uma instituição e uma entidade pública que trabalha em 

prol do bem estar da sua população.  --------------------------------------------------------  

Face ao exposto, somos a informar que vamos mandar limpar o campo de futebol e 

ringue, pois temos recebido diversas reclamações de pessoas que pretendem usar os 

espaços para a prática de desporto que devido ao seu estado de conservação não 

tem sido possível. Mais se informa, que posteriormente, vai ser comunicado, 

através de carta registada, a não renovação do contrato de comodato de instalações 

desportivas, assinado a 1 de setembro de 2020, conforme o estipulado no referido 

contrato.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Com os melhores cumprimentos, ------------------------------------------------------------   
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E-Mail de Resposta da ADCRT de 5 de agosto de 2021 09:40 ----------------------    

“Conforme o estipulado no contrato de comodato a gestão do campo de futebol, 

ringue e balneários não é da competência do tesoureiro da junta. Já temos 

contratualizado e agendado uma limpeza ao campo de futebol. Mas façam o que 

quiserem que nós estaremos cá para agir em conformidade.” ---------------------------  

G - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIAIS E FINANCEIROS ------------  

1. Pedido de Verba: ------------------------------------------------------------------------------  

a. Face à conclusão das obras de pavimentação, na Rua da Souto, em Rio Tinto, no 

âmbito do apoio financeiro às freguesias, foi solicitado, à CM de Esposende, o 

apoio financeiro para custear as referidas obras. Para sancionamento foram 

remetidos, via e-mail, o N/Oficio nº 12/FB/2021, cópia da Fartura n.º FA 

2021/15, assim como, respectivo orçamento. --------------------------------------------  

b. Face à execução, reposição, manutenção e conservação de calçadas e pavimentos 

(Rua dos Ramalhos; Rua de Sta. Marinha; Rua António Machado Gomes; Rua da 

Fonte; Rua Manuel da Cruz Vasco; Rua do Marachão; Adro da Igreja; Rua da 

Tomadia; Rua Padre João José Gonçalves; Rua das Cortinhas; Rua Padre 

Candido Rodrigues Saloio), em Rio Tinto, no âmbito do apoio financeiro às 

freguesias, foi solicitado, à CM de Esposende, o apoio financeiro para suportar as 

referidas obras. Para sancionamento foram remetidos, via e-mail, o N/Oficio nº 

14/FB/2021, cópia da Fartura n.º FT 64/2021, assim como, respectivo orçamento. ; 

2. Informação Processo: 5778/20.2T8VNF - Em conformidade com a decisão do 

Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Juízo de Execução de V. N. de Famalicão – 

Juiz 3), a Junta de Freguesia (cf. Acta de Audiência Final de 18-05-2021 e Nota 

Discriminativa PE 48/2020 – Apuramento de Responsabilidades) ficou obrigada ao 

pagamento integral da dívida (até ao montante de 46.084,00 €) relativa ao Processo 

n.º 370979/09.6YIPRT.1 (sentença transitada em julgado) em prestações iguais, 

mensais e sucessivas (N.º 5.º da Acta de Audiência Final). Desta decisão resulta 

transferências bancárias no valor de 1.000,00 €, a suportar pela tesouraria da junta 

de freguesia, tendo sido, até ao presente momento, liquidadas 3 prestações 
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(3.000,00 €) e a retensão/liquidação trimestral de 20 % dos FFF-DGAL (2 x 

2.974,00 €) mas apesar da liquidação continuada ainda  não foi efectivado, por parte 

do agente de execução, o levantamento das penhoras dos saldos bancários 

(15.991,11 € da CGD e 1.331,11 € da CA), nem o levantamento da retensão 

trimestral de 20 % dos FFF-DGAL (2.974,00 €); ------------------------------------------  

3. Cartão de Cidadão – A Junta de Freguesia procedeu à divulgação da campanha 

levada a cabo pelo Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. sobre a Renovação 

Automática com Entrega em Casa do Cartão do Cidadão destinada a todos os 

cidadãos com 25 anos ou mais, com residência em Portugal, que não necessitem de 

alterar dados neste documento e que não estejam sujeitos ao regime do maior 

acompanhado;  ----------------------------------------------------------------------------------  

4. Concessão de Terreno para Sepulturas Perpétua - Foi apresentado um 

requerimento para a concessão de terreno destinado a sepultura perpétua no 

Cemitério Paroquial de Fonte Boa. Foi emitido o respectivo alvará;  ------------------  

H - SERVIÇOS E PATRIMÓNIO ------------------------------------------------------------  

1. Sede da Junta de Freguesia – Foram executados trabalhos de pintura (exterior e 

interior), assim como, a remoção/substituição do piso em madeira do edifício da 

sede da junta de freguesia, em fonte Boa; ---------------------------------------------------  

2. Cemitério Paroquial – Foram executados trabalhos de lavagem/pintura dos muros 

do cemitério paroquial de fonte boa;  --------------------------------------------------------  

I – MOBILIDADE, TRANSPORTES E SERVIÇOS  ------------------------------------  

1. Ecovia do Cávado e do Homem – Em relação aos trabalhos de construção do 

troço Fão - Fonte Boa (Ponte da A 28 - Covas do Grilo), da Ecovia do Cávado e 

Homem, segundo informação prestada a esta Junta de Freguesia, a demora deve-se 

à não entrega do material acordado (falta de matéria-prima) para colocação no piso, 

da ponte metálica (CM de Esposende - Plano de Investimento para as Freguesias). -  

2. Rua do Parque da Torta – Encontram-se em fase de conclusão os trabalhos de 

construção de muros no alargamento/reperfilamento/pavimentação, da Rua do 
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Parque da Torta (Caminho picoutos) (CM de Esposende - Plano de Investimento 

para as Freguesias). -----------------------------------------------------------------------------  

3. Rua de Mateus – Encontram-se a decorrer os trabalhos de demolição, construção 

de muros da 1.ª fase do reperfilamento e alargamento de Parte da Rua de Mateus 

(CM de Esposende - Plano de Investimento para as Freguesias). ------------------------  

4. Reperfilamento de Rua – Conclusão do reperfilamento na Rua Manual Faria e 

Silva, em Rio Tinto;  ---------------------------------------------------------------------------  

5. Manutenção e Conservação de Calçadas – Foi executada a reposição, 

manutenção e conservação de calçadas, lancis e outros pavimentos, a colocação de 

tubos e caixas em vários arruamentos de rio tinto, conforme a seguir discriminado: - 

Rua dos Ramalhos; Rua de Sta. Marinha; Rua António Machado Gomes; Rua da 

Fonte; Rua Manuel da Cruz Vasco; Rua do Marachão; Adro da Igreja; Rua da 

Tomadia; Rua Padre João José Gonçalves; Rua das Cortinhas; Rua Padre Candido 

Rodrigues Saloio; -------------------------------------------------------------------------------  

6. Ponte das Rodinhas - Foi executada a colocação de uma Grade de Protecção e 

Viga de Suporte na Ponte das Rodinhas, em Rio Tinto, contribuindo esta para uma 

melhor comodidade e segurança quer do trânsito de veículos quer de pessoas e bens;  

7. Aquisição de Viaturas – No âmbito do apoio às freguesias, foi solicitado à CM de 

Esposende, para que seja equacionada a aquisição de uma viatura (TP 20) para 

assegurar o transporte escolar dos alunos de/e para a EB 1 de Rio Tinto, assim 

como, o transporte e idosos nas suas variadíssimas vertentes (culturais / lazer) e 

demais grupos/instituições sem fins lucrativos. Esta solicitação deve-se ao facto da 

licença de transporte colectivo de crianças terminar em 31 de dezembro de 2021 e, 

em conformidade com a legislação em vigor, não é possível a sua renovação devido 

à idade da viatura existente (TP 20 c/16 anos);  --------------------------------------------  

J - RECURSOS HUMANOS / FORMAÇÃO -----------------------------------------------  

1.  Curso de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos - A Junta de Freguesia de 

Fonte Boa e Rio Tinto, em colaboração com a Entidade Formadora, procedeu à 
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divulgação e promoção da referida formação, disponibiliza os meios necessários 

para a sua realização (sala de aulas e pulverizador mecânico);---------------------------  

2. Curso Técnico de Turismo – No âmbito da realização duma Prova de Aptidão 

Profissional e no desenvolvimento do e-book “Recursos Turísticos de Esposende 

com Poesia” cuja finalidade é dar a conhecer os recursos do Concelho de 

Esposende, esta Junta de Freguesia disponibilizou, a pedido duma aluna do 3.º ano 

do Curso Técnico de Turismo, a informação disponível e existente em livros sobre 

recursos os turísticos “Fonte do Couto, Cruzeiro Paroquial, Capela da Sra. Da Graça 

e Igreja Paroquial”; -----------------------------------------------------------------------------  


