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Exmo. Sr. 

José Manuel Carreira Gonçalves 

Presidente da Assembleia de Freguesia 

da União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto 

 

 

Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia  

 

Exmo. Sr. 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 22 de setembro a 7 de 
dezembro de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------  

              O Presidente da Junta 
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I - INFORMAÇÃO ESCRITA ACERCA DA ACTIVIDADE DA 
JUNTA DE FREGUESIA --------------------------------------------------------  

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

“No âmbito das suas competências a Junta de Freguesia, tem o dever de apoiar 

actividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para a freguesia” ------------------------------------------------------------------------  

1. Colaboração C/Escolas –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. Ringue EB1 de Fonte Boa - A Escola EB1 de Fonte Boa alertou esta Junta de 

Freguesia para a necessidade urgente de fixação ao solo duma baliza daquele ringue 

(queda de baliza). Segundo informação a queda da baliza ocorreu durante o intervalo 

escolar não tendo causado qualquer tipo de danos (materiais e/ou corporais), 

contudo, por se tratar dum equipamento afecto à comunidade escolar, foi solicitada 

a intervenção urgente dos serviços técnicos da CM de Esposende para proceder à 

vistoria daquele equipamento, assim como, a fixação ao solo da respectiva baliza. 

3. Transporte de alunos (Piscinas Municipais) – No âmbito das suas atividades 

escolares, os alunos do Pré-escolar das Escolas EB1/JI de Fonte Boa e EB1 de 

Santa Marinha Rio Tinto, no 3.º período lectivo vão frequentar aulas de natação 

nas piscinas Municipais Foz do Cávado, em Esposende. No âmbito das suas 

competências a junta de freguesia disponibilizou respetivo transporte. ----------------  

4. Reunião com a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Fonte Boa - 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação de Fonte Boa (APEEFB) com o 

objetivo de apresentação da nova Direcção solicitou uma reunião a esta Junta de 

Freguesia. Nessa reunião, para além da apresentação do plano de actividades daquela 

Associação de Pais, foi solicitado o apoio desta Junta, no transporte dos alunos (15 

de dezembro) ao parque temático em Perlim – Sta. Maria da Feira. Foi ainda 
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solicitado a esta Junta de Freguesia para reforçar o pedido, à Câmara Municipal, 

relativamente à vedação do espaço exterior da escola; à substituição da cobertura da 

entrada; à poda das árvores (os ramos impedem a passagem de luz das lâmpadas 

existentes); à situação do ringue; a colocação de uma peça em acrílico de forma a 

cortar o vento do lado norte; a exclusividade do parque infantil para a comunidade 

escolar. No âmbito das suas competências e em conformidade com o exposto a Junta 

de Freguesia remeteu à CM de Esposende (entidade responsável pelas escolas do 

ensino básico) as respectivas solicitações/necessidades. ---------------------------------  

5. Transporte dos alunos ao Cinema. Colaboração no transporte dos alunos da Escola 

EB1 de Santa Marinha Rio Tinto, no âmbito das suas atividades escolares, para 

assistir ao filme “Cinderela e a pequena Feiticeira” no Auditório de Esposende.  ----  

6. Pedido de Cadeiras - Em virtude do aumento do n.º de crianças que frequentam a 

Escola de Santa Marinha de Rio Tinto (EB1) e, consequentemente, o aumento do n.º 

de refeições servidas no refeitório escolar, foi solicitado à Câmara Municipal de 

Esposende o fornecimento de 10 cadeiras para o referido refeitorio.  ---------------------  

7. Infiltrações na Escola EB de Rio Tinto - Face das infiltrações ocorridas na EB de 

Rio Tinto que obstaram o normal funcionamento da referida escola, foi solicitado os 

serviços técnicos da CM Esposende para, em tempo útil, procederem à devida 

intervenção (telhado do edifício - humidade no quadro elétrico - sem corrente nas 

tomadas que impossibilitavam a abertura do portão da escola e o manejo de qualquer 

equipamento ecléctico). -----------------------------------------------------------------------  

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

1. Vespas asiáticas – Em conformidade com o determinado, aquando da detecção de 

um ninho de “vespa asiática” pela comunidade local, foram reportados, aos serviços 

da Protecção Civil da Autarquia de Esposende, localizações de existência desses 

ninhos para à semelhança dos procedimentos que têm vindo a ser praticados, se 

proceder à sua exterminação designadamente: Fonte Boa - Rua D. Frei Bartolomeu 
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dos Mártires; Rio Tinto - Eucalipto, junto ao n.º de policia 12, na Rua das Pontizelas; 

Nogueira, na Rua Manuel Faria e Silva, n.º 1. --------------------------------------------------  

2. SNS 24 Balcão - No âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado (Cf. Termo de 

Adesão ao Protocolo de Colaboração – Freguesias - SNS24 Balcão) entre os SPMS 

- Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E., a ARS, I.P. - Administração 

Regional de Saúde do Norte, I.P. e o ACES - Agrupamento de Centros de Saúde 

Aces Cávado III - Barcelos Esposende, em 6OUT2022, via e-mail, foi reportado a 

esta autarquia o termo de Adesão. Esta Junta de Freguesia, após análise do Termo 

de Adesão ao Protocolo de Colaboração, achando-o conforme foi o mesmo assinado 

e remetido à respectiva entidade.  -----------------------------------------------------------  

3. Campanha “Dê Sangue” - Associação Humanitária dos Dadores de Esposende, em 

conjunto com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação e com a 

colaboração da União de Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto, levaram a efeito mais 

uma recolha de sangue. O evento decorreu no dia 17 de outubro nas instalações da 

Junta de Freguesia, em Fonte Boa. ----------------------------------------------------------  

4. Autorização de Queimas. A realização de fogueiras passou a estar permitida a partir 

de 1 de outubro até 31 de maio de 2023. As realizações de fogueiras têm de ser 

previamente solicitadas a autorização na Junta de Freguesia, através do telefone 808 

200 520, ou através da internet na plataforma do ICNF, para as situações excecionais 

pode manter-se a comunicação via email, da Junta de Freguesia para a Câmara 

Municipal. Assim, conforme solicitado pelos fregueses, esta Junta de Freguesia, 

solicitou junto aos serviços da Protecção Civil de Esposende e na Plataforma do 

ICNF, pedidos de autorização para a realização de queima de sobrantes agrícolas. --  

C - ACÇÃO SOCIAL/IPSS/INSTITUIÇÕES (APOIO INSTITUIÇÕES) ----  

“A Junta de Freguesia de Fonte Boa e Rio Tinto com as competências atribuídas pela 

Lei N.º 75/2013 tem vindo, dum modo geral, a dar resposta a todos os pedidos de apoio 

solicitados quer no domínio da educação e da cultura quer nos tempos livres, do desporto 

e lazer, a todas as Instituições S/Fins Lucrativos de Fonte Boa e de Rio Tinto”. ---------  



União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto 
   

   
                                   

6 
 

1. Rancho Folclórico de Fonte Boa - Cedência de Viatura (TP 9L), para o transporte 

do grupo (dia 15 de outubro) para uma atuação em Rates – Póvoa de Varzim. -------  

2. Esposende 2000/CME - Cedência de Viatura (TP 9L), para o transporte de atletas 

(dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro) para a 6.ª Edição do TRANSCÁVADO BTT 

– GPS (ligação Montalegre a Esposende pelas margens do Rio Cávado).  ------------  

3. Grupo de Jovens de Fonte Boa - Cedência de Viatura (TP 9L) a título gratuito, para 

o transporte do grupo (dia 5 e 13 de novembro) a fim de participarem nas jornadas 

desportivas em Braga. -------------------------------------------------------------------------

3 

4. Associações de Pais e Encarregados de Educação de Fonte Boa e de Rio Tinto:  

a) Feirinha de Outono (23OUT22) - relativamente à ocupação do espaço público 

na Avenida da Igreja (Zona destinado ao estacionamento) para a instalação, dum 

stand destinado a venda de diversos artigos. -------------------------------------------  

b) Transporte dos alunos da Escola EB1/JI de Fonte Boa – relativamente à visita 

de Estudo ao maior e mais original parque temático de Natal do país cujo o 

projeto se enquadra na celebração da quadra natalícia em família, sito em Perlim 

- Santa Maria da Feira.  -------------------------------------------------------------------  

c) Feirinha de Natal / Domingo Doce - A Feirinha de Natal, é uma prática levada 

a cabo pela Associação de Pais da EB1 / JI de Fonte Boa e o Domingo Doce pela 

Associação de Pais de Rio Tinto. Com a finalidade de angariação verbas para as 

diversas atividades escolares, designadamente, a aquisição de 

material/equipamento escolar, visitas de estudo, etc., as respectivas Associações, 

entidades organizadoras da tradicional “Feirinha de Natal” em Fonte Boa e do 

tradicional “Domingo Doce” em Rio Tinto, solicitaram a ocupação dum espaço, 

(zona destinado ao estacionamento) para a instalação dum stand destinado a 

venda de diversos artigos (dia 8 de dezembro em Rio Tinto e 11 de dezembro de 

em Fonte Boa). -----------------------------------------------------------------------------  

d) Oferta/Fornecimento de Castanhas Fonte boa e de Rio Tinto, (Magusto 2022 

– S. Martinho) – O Dia de S. Martinho está enraizado na tradição das 

instituições/coletividades e esta tem por objectivos, entre outros, a preservação e 
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a partilha dos saberes populares junto da comunidade local. À semelhança dos 

anos anteriores, esta autarquia comparticipou na aquisição das castanhas e sumos 

para a realização do tradicional magusto no Dia de S. Martinho das escolas 

“EBI/JI de Fonte Boa e de Sta. Marinha de Rio Tinto”, bem como, na aquisição 

de castanhas para o Grupo de Jovens Nova Era de Fonte Boa e para o Grupo de 

Jovens Água-Viva de Rio Tinto. --------------------------------------------------------  

5. Confraria da Sra. do Rosário da Paroquia de Fonte Boa – Na limpeza do recinto 

da Capela da Nossa Senhora da Graça para a realização de actividades religiosas e 

no acondicionamento do trânsito (na Av. da Igreja, Rua de Freixieiro e Rua da 

Senhora da Graça) no dia 7 de Outubro de 2022, pelas 20 horas (no final da missa) 

e no Domingo à tarde, dia 9 de outubro (Missa campal) aquando da realização da 

Procissão da Nossa Sra. do Rosário. --------------------------------------------------------  

6. “Dar Vida aos Anos (2022/2023)” - A Esposende 2000 e a Câmara Municipal têm 

vindo a dinamizar o Programa “Dar Vida aos Anos”, direcionado para a população 

do concelho com mais de 65 anos. Este programa, que inclui as modalidades de 

natação, hidroginástica, ginásio e aulas de grupo, é desenvolvido nas Piscinas Foz 

do Cávado e Municipais de Forjães, para além de outros espaços nas freguesias, onde 

um profissional da atividade física desenvolve um programa direcionado à 

população alvo, tendo por base os princípios e objetivos do programa. Este Programa 

“Dar Vida aos Anos”, dirigido à população sénior do concelho, foi retomado 

outubro. A Junta de Freguesia, como parceira, disponibilizou-se a participar e apoiar 

os utentes com a inscrição, no transporte dos interessados (se necessário) e na 

cedência dum espaço para a continuidade do Programa “Dar Vida aos Anos” a 

retomar em 2 de novembro de 2021. --------------------------------------------------------  

7. Grupo de Jovens Nova Era – Com a finalidade de angariação verbas para as suas 

atividades (Jornadas da Juventude) em colaboração com o ACR de Fonte Boa, o 

Grupo de Jovens Nova Era solicitou a esta Junta de Freguesia a ocupação da Avenida 

da Igreja (Zona destinado ao estacionamento) para a realização do tradicional 

magusto no dia 20 de novembro de 2022.  -------------------------------------------------  
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8. Coligação Democrática Unitária, CDU – A Comissão Concelhia solicitou a esta 

Junta de Freguesia a cedência das suas instalações, designadamente, o “Salão Nobre” 

da Junta de Freguesia, em Fonte Boa”, para a realização duma sessão pública, em 3 

de dezembro de 2022, pelas 15:00 horas.---------------------------------------------------  

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

1. Pontos de Luz - Conforme do antecedente foram solicitados às entidades 

competentes a reparação de pontos de luz, em Fonte Boa e Rio Tinto. -----------------  

2. Esposende Ambiente: ------------------------------------------------------------------------ 

a) Recolha de Plásticos - A exemplo do passado e com o objetivo de sensibilizar a 

população a preservar o meio ambiente, esta autarquia, em parceria com a Esposende 

Ambiente, dinamizou uma campanha para a recolha de plásticos usados. Pela 

Esposende Ambiente foram disponibilizados contentores para depósito de resíduos 

“plásticos”, junto do Parque Desportivo, em Rio Tinto -----------------------------------  

b) Pedido de Ecoponto - Verificando-se a necessidade da colocação de 2 ecopontos, 

um na Rua de Mateus junto à Zona Industrial e outro na Rua D. Frei Bartolomeu dos 

Mártires em Fonte Boa, esta Junta de Freguesia solicitou à Esposende Ambiente a 

colocação dos referidos ecopontos.  ----------------------------------------------------------  

c) Projeto "Arborizar o Concelho" 2023 - No âmbito do Projeto “Arborizar o 

Concelho”, levado a cabo anualmente pelo Sector de Espaços Verdes da EAmb – 

Esposende Ambiente, referente à necessidade de plantação/substituição de árvores 

em caldeira, esta autarquia informou aquela entidade das respectivas necessidades. -  

d) Pedido Serviço da máquina Retroescavadora -  De forma a que seja acessível o 

acesso, ao Parque de Compostagem de Fonte Boa, foi solicitado à Câmara Municipal 

de Esposende o serviço da máquina retroescavadora de forma a nivelar e compactar 

o terreno. ----------------------------------------------------------------------------------------

e) Pedido de Betuminoso Fresado - Aproximando-se do inverno e de forma a 

manter-se as condições mínimas de acessibilidade e segurança nas Ruas e caminhos 

agrícolas, foi colocado betuminoso fresado, na Rua dos Merouços, Travessa da 
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Estrada Real, na Rua Rio Cávado (junto à empresa Proriver) em Fonte Boa e na Rua 

das Rodinhas em Rio Tinto.  ------------------------------------------------------------------  

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

No âmbito do apoio ás Juntas de freguesia foi solicitado à CM Esposende: 

1. Sinais de Transito – Com o intuito de contribuir para que o trânsito nas vias 

municipais seja mais seguro e de qualidade e verificando a necessidade de colocação 

de Placas/Sinais de Sinalização, foi solicitado junto da Câmara Municipal o seguinte: 

Uma Placa com a Indicação de “Braga e Barcelos” para ser colocado na Av. da Igreja 

de Fonte Boa e uma Placa de Sinalização “Sede da Junta de Freguesia” de Fonte 

Boa; Dois Sinais de sinalização de Rua S/Saída para colocação em Rio Tinto. ------- 

2. Pedido de sinalização - Após a remodelação da Escola Básica de Rio Tinto, ocorrida 

no ano de 2003/2004, foi solicitado, por esta Junta de Freguesia, uma baia de 

estacionamento de forma a garantir a entrada/saída das crianças em segurança, assim 

como, a paragem/estacionamento exclusivo da viatura de transporte escolar fora da 

faixa de rodagem. Acontece, porém, que aquela baia/espaço é sistematicamente 

utilizada pelos utentes dum estabelecimento comercial (café existente em frente à 

escola) para estacionamento das suas viaturas, o que inviabiliza a entrada/saída das 

crianças em segurança. De forma a garantir a segurança no local foi reforçado o 

pedido, à CM Esposende, da necessidade de colocação dum sinal, junto à Escola 

Básica EB1 de Rio Tinto que obste o estacionamento de outros veículos não afectos 

ao transporte escolar. --------------------------------------------------------------------------  

3. Manutenção e reparação de Jardins - Verificando a necessidade do 

embelezamento dos jardins envolventes da Igreja Paroquial, do Centro Paroquial e 

da Av. Da Igreja em Fonte Boa, foi solicitado/requerido à Esposende Ambiente a 

aquisição de plantas adequadas, assim como, a colaboração de um técnico na área de 

jardins para aconselhamento e manutenção dos espaços verdes já existentes. ------ 

F - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIAIS E FINANCEIROS ------  

1. Serviços administrativos: -------------------------------------------------------------------  
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a) Apoio Jurídico - No cumprimento ao estipulado no acordo de execução, com a 

C.M.E., para a limpeza de vias municipais, foi solicitado à Câmara Municipal de 

Esposende, apoio jurídico para o processo de contraordenação n.º DSDAL/215/2022 

instaurado a esta Junta de Freguesia.  ---------------------------------------------------------  

b) Pedido de Verba – No âmbito do apoio financeiro às Juntas de Freguesia foi 

remetido, à CM de Esposende, via e-mail (21OUT2022), requalificação de Parte do 

Caminho de Mateus da Freguesia de Fonte Boa. N/ Ofício N.º 20FB/2022. --------  

c) Concessão de Terreno P/Sepultura Perpétua – Foram emitidos os respetivos 

Alvarás relativos aos requerimentos apresentados para a concessão de terreno 

destinado a sepulturas perpétuas: Uma no “Cemitério Paroquial de Rio Tinto” e uma 

outra no “Cemitério Paroquial de Fonte Boa” .  ---------------------------------------------  

d) Averbamento de sepultura perpetua – Foram emitidos os respetivos Alvarás 

relativos aos requerimentos apresentados para o averbamento de duas sepulturas no 

“Cemitério Paroquial de Fonte Boa”. --------------------------------------------------------- 

e) Reunião de trabalho CME - Tendo em consideração a elaboração do Plano de 

Atividades e Orçamento para o ano de 2023, em 24/10/2022, realizou-se uma reunião 

de trabalho entre o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende e a Junta de 

Freguesia tendo sido apresentada e entregue as propostas para o ano de 2023 bem 

como pretensões para o presente mandato (2021/2027). -----------------------------------  

f) Assinatura termo de aceitação com a Anafre - A Junta de Freguesia de Fonte Boa 

e Rio Tinto, como objetivo apoiar as pessoas mais vulneráveis, nos termos do 

Despacho n.º 12230/2022, de 19 de outubro, bem como da Declaração de Retificação 

n.º 903-A/2022, de 26 de outubro, aderiu ao mecanismo de resposta e de apoio social  

referente ao apoio na aquisição de gás de Petróleo Liquefeito (GPL) em Garrafa (2ª 

fase)”, para atribuição de apoio de 10 EUR por garrafa a beneficiários da tarifa social 

ou se um dos membros do agregado familiar receber uma prestação social mínima.  -  

g) Prestações mensais. Em Tribunal esta Junta de Freguesia ficou obrigada ao 

pagamento integral da dívida relativa ao Processo n.º 370979/09.6YIPRT.1 
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(transitado em julgado) em prestações iguais, mensais e sucessivas € (N.º 5.º da Acta 

de Audiência Final).  Esta autarquia já efetuou 14º Prestações no valor de 1.000,00 €, 

conforme preconizada na presente cláusula, em 07/06/2021. ----------------------------  

h) Pedido de documentos. Relativamente ao Processo 552/22.4BERG, conforme 

solicitado pelo Ministério Público, esta Junta de Freguesia remeteu uma Certidão da ata 

referente à sessão da Assembleia de Freguesia de Fonte Boa e Rio Tinto, realizada a 30 

de dezembro de 2021. 

G - RECURSOS HUMANOS / FORMAÇÃO ---------------------------------------  

1. Incapacidade temporária - Em 30 de setembro, via e-mail e para os devidos efeitos, 
foi remetido aos recursos humanos da CM de Esposende, o Boletim de Incapacidade 
Temporária (dia 29/09/2022) referente ao trabalhador afecto aos quadros da CM 
Esposende – Manuel Santil; ------------------------------------------------------------------  

2. Renovação Contrato de Trabalho – Assistentes Operacionais: Renovação de 

Contrato de Trabalho “Termo Certo” - Inicio a 3/10/2022 a 29/09/2023; Renovação 

de Contrato de Trabalho “Termo Certo” - Inicio a 01/08/2022 a 01/08/2023;  -------  

3. Formação “Técnicas de Atendimento e Receção de Clientes” – A (GTI) Gestão, 

Tecnologia e Inovação S.A. é uma empresa de Consultoria, Formação, Tecnologia, e 

no âmbito da formação “Técnicas de Atendimento e Receção de Clientes” a ocorrer 

em Esposende - Hospital Valentim Ribeiro, com a duração de 25 horas. No âmbito 

desta formação as trabalhadoras, com a categoria de Assistentes Técnicas, foram 

autorizadas a frequentarem a formação supra-referida (de 11-11-2022 a 16-12-2022). 

4. Prestação de Serviços – Por forma a implementar ações efetivas que assegurem a 

prossecução do Regime Jurídico de Promoção da Segurança e Saúde no trabalho, 

para todos os seus trabalhadores, esta Junta de Freguesia assinou um contrato de 

prestação de serviços com a empresa SAUTRA-MED. ----------------------------------  

H – CULTURA / DESPORTO, LAZER E ASSOCIATIVISMO.  --------------  
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1. Aulas de Fitness - A Junta de Freguesia colabora com a empresa Helpidez - 

Atividade Física Lda., para a realização de Exercício Físico, para a população da 

União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto.  -----------------------------------------  

2. Conselho Consultivo para a Governação Integrada das Políticas de 

Longevidade - O Município de Esposende no dia 4 de outubro, procedeu, à 

constituição do Conselho Consultivo para a Governação Integrada das Políticas de 

Longevidade, dando assim, mais um passo para a implementação do Fórum para a 

Promoção da Longevidade, de acordo com proposta aprovada em sede do Conselho 

Local de Ação Social de Esposende e, posteriormente, pelo executivo da Câmara 

Municipal. A formalização deste órgão consultivo ocorreu em sessão realizada no 

Fórum Municipal Rodrigues Sampaio, e na qual marcou presença o Presidente da 

Câmara Municipal, Benjamim Pereira, que sublinhou a emergente necessidade de 

criar políticas públicas locais que respondam aos desafios decorrentes do crescente 

envelhecimento populacional. Notando que as alterações demográficas decorrentes 

do aumento da esperança média de vida colocam os mais diversos desafios à 

humanidade e, por conseguinte, aos municípios, face a esta nova realidade que é o 

aumento do índice de envelhecimento. Também foi abordado a questão da 

problemática da longevidade tem vindo assumir, cada vez mais, um papel relevante 

na definição das políticas sociais do Município. Neste contexto, referiu, “enquadram-

se nos programas do Envelhecimento Ativo +, com o envolvimento e a participação 

de diversas entidades, possibilitando a participação dos nossos idosos na vida social, 

cultural e cívica, designadamente através da oferta de atividades desportivas, 

culturais, sociais, artísticas e recreativas”. Integram o Conselho Consultivo 

representantes de diversas entidades, nomeadamente da ACES Cávado III - 

Barcelos/Esposende, da Associação Comercial e Industrial do Concelho 

de Esposende (ACICE), da Associação Cultural Recreativa Amiga dos Idosos. Em 

representação desta Junta de Freguesia este presente a Sra. Secretária da Junta de 

Freguesia, Sara Herdeira. ---------------------------------------------------------------------  

3. Concerto de Natal - A Junta de Freguesia vai colaborar (parte logística) no projeto 

“Concerto de Natal” o qual consiste na apresentação da obra “Weinachtsoratorium” 
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(Oratória de Natal) do celebre compositor J. S. Bach. Este Concerto de Natal, a 

realizar nos dias 21 de dezembro em Fonte Boa e 22 de dezembro em Esposende, 

terá a participação de Cláudia Pereira, residente em Fonte Boa e atualmente a estudar 

canto lírico no 3º ano de licenciatura na universidade de música de Karlsruhe – 

Alemanha. Com esta iniciativa, Claúdia Pereira, pretende com a realização do 

concerto de Natal “Oratório de Natal”  na sua terra natal, promover o gosto pela 

música clássica na sua aldeia e cidade Natal, tendo como objetivo  despertar a 

curiosidade dos Fonteboenses e de todo o concelho de Esposende,  como promotores 

e incentivadores de jovens artistas que querem levar a música clássica a quem se 

quiser permitir admirar este tipo de arte que infelizmente em Portugal ainda precisa 

de apoio das autarquias para a realização de espetáculos. --------------------------------  

4. Reunião com A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Rio Tinto - A 

Junta de Freguesia de Fonte Boa e Rio Tinto, reuniu com a ADCRT de forma a 

abordar o assunto relativamente à prestação de contas de eletricidade e água, assim 

como, à situação do quadro elétrico aquando da “entrega” do Campo de futebol e 

balneários. ---------------------------------------------------------------------------------------  

H - SERVIÇOS E PATRIMÓNIO  

1. Trator 62-VS-38 – Verificando a necessidade da substituição da lamina em aço da pá 

Frontal carregador frontal do trator (62-VS-38) esta Junta de Freguesia, para garantir 

a manutenção e conservação dos espaços verdes com recurso à desvegetação 

herbácea, ou seja, ao corte de ERVAS, MATOS nos espaços públicos afetos à área 

das localidades de Fonte Boa e de Rio Tinto, procedeu à respectiva sua reparação.

  


