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Nos termos da alínea v) do n.º 2 do artigo 18.º, conjugado com a al. e) do n.º 2 
do artigo 9.º, ambos do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, das 
competências que determinam que o Presidente da Junta de Freguesia deve 
apresentar uma informação escrita das atividades que desenvolveu desde a 
última Assembleia de Freguesia, a seguir se identificam as ações 
desenvolvidas: --------------------------------------------------------------------------------- 

A - EDUCAÇÃO 

1. Pintura EB1 – Fonte Boa. Esta empreitada, enquadrada no plano de 
requalificação e beneficiação do parque escolar do concelho que o Município de 
Esposende tem vindo a executar, depois da remoção da cobertura em fibrocimento 
da EB1/JI – Fonte Boa, engloba a intervenção da pintura do edifício do 
estabelecimento de ensino. Esta intervenção, beneficiará e proporcionará melhores 
condições a toda a comunidade escolar. --------------------------------------------------  

2. Programação Das Atividades De Verão - 2018 Do CATL De Rio Tinto. Com 
o fim do ano letivo e de forma a calendarizar a ocupação dos tempos livres para as 
crianças do pré-escolar e 1.º ciclo, o CATL de Rio Tinto delineou o programa 
semanal para o período de 25JUN18 a 31JUL18. As atividades, de cariz 
pedagógico, desportivo, lazer, social, cultural, etc…, permitiram aos alunos 
frequentarem, na parte da manhã, a praia e, na parte da tarde, participarem em aulas 
de yoga/zumba, em caminhadas, em atividades desportivas, em visitas a 
museus/outros, em idas ao teatro/cinema, etc. -------------------------------------------  

3. Prova Escolar – Divulgação - À semelhança dos anos anteriores decorreu a Prova 
Escolar. A sua adesão é necessária para a continuidade do pagamento do Abono 
de Família aos jovens com mais de 16 anos, ou que completem essa idade no 
decorrer do ano escolar, e que estejam matriculados no ensino básico, secundário, 
superior ou equivalente (curso de formação profissional que dê equivalência), é 
efectuada através da Segurança Social Direta.  ------------------------------------------  

4. Comemoração Do Dia Internacional Da Alfabetização – O Centro Qualifica 
Litoral Cávado, em parceria com o Município de Esposende, a ACICE 
(Associação Comercial e Industrial do Concelho de Esposende), Juntas de 
Freguesia e Associações concelhias, promoveram a “Semana da Alfabetização e 
das Literacias”. Esta iniciativa enquadrada nas comemorações do Dia 
Internacional da Alfabetização, foram promovidas pela Associação Portuguesa de 
Educação e Formação de Adultos, em parceria com a Associação Nacional de 
Municípios Portugueses.  -------------------------------------------------------------------   

5. Visita Da Vereadora Da Educação À Escola Eb1 – Rio Tinto. Em virtude de 
estar a decorrer o período de férias escolares, o executivo solicitou à Vereadora da 
Educação e Cultura da Câmara Municipal de Esposende, conforme já expresso em 



  União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto 

   

   

                                   

3 

 

visitas anteriores, a remodelação do Parque Infantil, designadamente, a retirada do 
areão e a sua substituição por placas de borrachada e a hipótese de arrelvar o campo 
desportivo (ring). Na visita efectuada a esta escola, a Sr.ª Vereadora da Educação 
e Cultura, acompanhada do Sr. Vereador do Desporto, Juventude e Transporte e 
da Eng.ª Municipal, analisaram a possibilidade de melhorar as condições do espaço 
exterior de forma a torná-lo um local de convívio e de lazer, confortável e seguro 
para os alunos desta escola.  ----------------------------------------------------------------  

6. Inicio Ano Escolar. Com o inico do ano escolar, nas EB1 de Fonte Boa e de Rio 
Tinto, a Junta de Freguesia mantém toda a disponibilidade em continuar a 
colaborar para o melhor funcionamento das escolas.  ----------------------------------  

B - SAÚDE, SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL  

1. Formação No Âmbito Da Higiene E Segurança No Trabalho. O Município de 
Esposende disponibilizou-se a organizar uma formação para os colaboradores das 
Juntas de Freguesia nas seguintes áreas: - Formação/sensibilização sobre 
Manipulação de cimento, produtos químicos e inflamáveis; - 
Formação/sensibilização sobre Movimentação Manual de Cargas e Ergonomia no 
Posto de Trabalho; - Formação/sensibilização sobre Uso de motosserra e Riscos e 
Medidas preventivas na poda de árvores; - Apresentação/divulgação sobre o 
RISST (Regulamento Interno de Saúde e Segurança no Trabalho) + 
Formação/sensibilização sobre Reciclagem. Relativamente a esta autarquia os 
cantoneiros demostraram interesse em participar/frequentar na referida formação, 
estando prevista o seu início para Setembro/Outubro.  ---------------------------------  

2. Vacinação Antirrábica E Identificação Eletrónica - Divulgação. Na área do 
Concelho de Esposende, em 29 de setembro de 2018, irá decorrer a campanha de 
vacinação antirrábica e identificação eletrónica. A mesma, à semelhança dos anos 
anteriores, tem como lugares de concentração a Rua da Cultura - Fonte Boa, pelas 
14:30 e, em Rio Tinto, pelas 16h30 no junto da Igreja. --------------------------------  

C - ACÇÃO SOCIAL  

1. Festa Do Idoso 2018. À semelhança de anos anteriores o Município de Esposende 
organizou, mais uma vez, a “Festa do Idoso”. Esta iniciativa de conceito religioso 
e de ordem social e cultural, além de proporcionar a visita ao Santuário de Fátima, 
local muito apreciado, é uma oportunidade de convívio para os idosos do concelho 
de Esposende. Para a execução desta iniciativa e em articulação com o Município, 
a Junta de Freguesia promoveu e disponibilizou o serviço da secretaria da Junta 
aos habitantes da União das Freguesias para efeitos de inscrição. De referir que 
participaram na “Festa do Idoso” cerca de 100 idosos de Fonte Boa e de 50 de Rio 
Tinto. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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2. Passeio Anual – Divulgação. À semelhança dos anos anteriores a Junta de 
Freguesia vai realizar o “Passeio Anual da Freguesia”, com o seguinte programa: 
- Viana do Castelo (Templo de Sta. Luzia); Visita à zona/centro Histórico de Viana 
do Castelo; Almoço Convívio no Parque do Monte de S. Silvestre, em Cardielos – 
Viana do Castelo.  ---------------------------------------------------------------------------  

3. Dar Vida Aos Anos - Divulgação. O Município de Esposende em parceria com a 
Esposende 2000, continuará a desenvolva o programa “Dar Vida aos Anos” 
direcionado à população sénior do concelho de Esposende. As actividades terão 
início em Outubro de 2018 e o seu términus em Julho de 2019. Para a iniciativa a 
Junta de Freguesia de Fonte Boa e Rio Tinto, está disponível para colaborar e 
continuar a apoiar os idosos, designadamente no transporte para as atividades.  ---  

4. Tarifa Social Na Eletricidade E Gás Natural - Divulgação - A tarifa social é um 
desconto, atribuído pelo Estado, que visa cobrir parte do valor da factura de 
eletricidade e de gás natural, a famílias com necessidades económicas. A 
atribuição deste apoio depende do cumprimento de alguns requisitos por parte dos 
utentes, em função do seu rendimento anual familiar ou ainda benefício de 
prestações sociais. --------------------------------------------------------------------------- 

5. Passeio Da Memória E Café Memória – Divulgação. Sensibilização da 
Comunidade de Esposende para Demência – “Passeio da Memória" é o grande 
evento anual da Alzheimer Portugal, que assinala o Dia Mundial da Doença de 
Alzheimer e á qual o Município se associa. Consiste numa caminhada solidária, 
revertendo os fundos das inscrições na íntegra para a Alzheimer Portugal.Tem 
como objetivos informar e consciencializar para a importância de reduzir o risco 
de desenvolver demência, para os sinais de alerta da Doença de Alzheimer e, 
sobretudo, para a importância do diagnóstico atempado. A Casa da Juventude 
de Esposende vai acolher, no próximo dia 22 de setembro, às 15h00, uma sessão 
itinerante do Café Memória, uma iniciativa da Sonae Sierra e da Associação 
Alzheimer Portugal, em parceria com a Fundação Montepio, a Fundação Calouste 
Gulbenkian e o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica 
Portuguesa. Esta ação será o ponto de partida para a criação do “Café Memória” 
no concelho de Esposende, na sequência do trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido pelo Município de Esposende em parceria com Associação 
Alzheimer Portugal, Centro Social da Juventude Unida de Marinhas e Unidade 
ConVidaSaúde do Agrupamento de Centros de Saúde Cávado III –
Barcelos/Esposende.  ------------------------------------------------------------------------  

 

 



  União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto 

   

   

                                   

5 

 

D - AMBIENTE E ENERGIA 

1. Serviço De Máquina. A Junta solicitou à Esposende Ambiente o serviço de uma 
máquina para limpeza e nivelamento do areal da Barca do Lago. Simultaneamente, 
e com recurso aos meio existentes nesta Junta de Freguesia, procedeu-se à 
desgevetação herbácea no referido areal e, consequentemente, na zona Barca do 
Lago, Torta, Marachão e Fonte Sta. Marinha. Foram ainda, neste período, 
efetuados trabalhos de limpeza, arrumação e compactação dos resíduos verdes e 
sobrantes agrícolas no Parque de Compostagem.  --------------------------------------  

2. Desvegetação Herbácea, Limpeza De Espaços Verdes, Caminhos Agrícolas E 
Parque De Compostagem. Constatada que a vegetação, junto dos parques de 
merendas - na zona da Barca do Lago e na Torta, se encontrava bastante 
desenvolvida, com recurso à máquina de capinar, foi executada a desvegetção 
herbácea e a limpeza daqueles espaços. Também, e com a finalidade de melhorar 
a qualidade e condição de trabalho nos terrenos agrícolas, foi efectuada a 
desvegetção herbácea nos caminhos da Fisga, Mateus, Fontinhas e Monte e, ainda, 
trabalhos de desvegetção herbácea e limpeza das Ruas de St. António, EN 205-1. 
No que se refere ao Parque de Compostagem, devido ao acumular de resíduos 
verdes e sobrantes agrícolas, tornou-se necessário libertar espaço. Para compactar 
e melhor arrumar aquele tipo de resíduos/sobrantes, recorreu-se a utilização, a 
título gracioso, de máquinas agrícolas.  --------------------------------------------------  

3. Substituição De Torneiras No Cemitério De Fonte Boa. Constatando-se que 
algumas das torneiras instaladas no cemitério de Fonte Boa encontravam-se 
avariadas, de modo a evitar desperdícios de água, foi necessário proceder à 
respectiva substituição, optando-se pelo sistema de torneiras automáticas em 
detrimento do sistema antigo. Uma vez que a parte nova do cemitério não estava 
provida de qualquer torneira decidiu-se ampliar a rede de forma a facilitar os 
utentes.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

4. Pontos De Luz. Conforme do antecedente foram informados e solicitados às 
entidades competentes a colocação e reparação dos seguintes pontos de luz:  ------  

Ponto de luz na Rua da Giã junto a seguir a casa com o n.º 23 - Fonte Boa; 
Ponto de luz na Rua Padre Carrilho junto á casa n.º 20 - Fonte Boa; 
Reparação dos vários pontos de luz na Av. da Igreja junto ao Centro Paroquial de 
Fonte Boa; 
Ponto de luz na Rua dos Ramalhos (Lugar da Capela) - Rio Tinto; 
Ponto de luz na Rua das Cortinhas (Lugar da Igreja) - Junto ao n.º 4 - Rio Tinto; 
Ponto de luz na Rua Cândido Vinhas junto à casa n.º 31 - Fonte Boa; 
Ponto de luz no entroncamento da Rua do Rio Cávado e Rua Monsenhor Mariz 
junto à casa n.º 6 - Fonte Boa; 
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Pontos de luz no Largo da Igreja de Rio Tinto (Lugar da Igreja); 
Candeeiros junto à Igreja - Rio Tinto; 
Candeeiro junto ao edifício da Junta de Freguesia - Rio Tinto; 
Ponto de luz na Rua Padre Carrilho junto á casa nº 23 - Fonte Boa; 
Ponto de luz na Rua dos Caveiros (último ponto de luz antes de virar para a Rua 
do Stº António) - Fonte Boa; 
Ponto de luz na Rua do Outeiro junto à casa n.º 29 - Fonte Boa; 
Ponto de luz no entroncamento da Rua dos Emigrantes e Rua da Agra, junto à 
casa nº 1 - Fonte Boa; 
Ponto de luz na Rua da Cruz nº 20 - Fonte Boa; 
Ponto de luz na Rua Monsenhor Adelino Pedrosa (Lugar de Talhos) - Junto ao n.º 
de 4 - Rio Tinto; 
Ponto de luz na Rua Padre João José Gonçalves (Lugar da Igreja) - Junto ao n.º 
55 - Rio Tinto;  
Na Rua dos Cavaleiros junto à casa n.º 4 o ponto de luz existente está sempre a 
piscar - Fonte Boa; 
Na Rua dos Cavaleiros junto à casa n.º 12 o ponto de luz não tem o “testo” - Fonte 
Boa; 
Informação de que no caminho da Barrosa existem cabos de eletricidade caídos, 
- Fonte Boa; 
Ponto de luz na Rua Cândido vinhas n.º 6 - Fonte Boa;  
Ponto de luz na Rua Cândido Vinhas n.º 26 fundida e sem testo - Fonte Boa; 
Pontos de luz na Avenida da igreja junto ao mini-mercado Sobral - Fonte Boa. 

5. Eletrificação Da Garagem. Uma vez que o edifício/garagem já se encontrava 
dotado da respectiva instalação eléctrica, foi necessário, para o tornar funcional, 
efectuar a respectiva ligação eléctrica ao exterior.  -------------------------------------  

6. Recolha De Plásticos. No âmbito da preservação do meio ambiente e conforme 
solicitado, a Esposende Ambiente disponibilizou contentores, para a recolha 
daquele tipo de material junto ao Parque de Compostagem, em Fonte Boa.  -------  

 
E - ESPAÇO PÚBLICO  

1. Colocação De Sinalização - Barca Do Lago, Torta, Marachão E Fonte Sta.  
Marinha. Verificando-se falta de civismo, por parte de alguns utentes, a Junta de 
Freguesia decidiu colocar sinais de informação de forma a sinalizar 
convenientemente os espaços públicos, assim como, regular/interditar o acesso 
nas zonas da barca do lago, torta, marachão e Fonte St.ª marinha. Com mais 
sinalização/informação espera-se uma melhor reciprocidade dos utentes. Por 
parte das autoridades competentes (CM de Esposende, Autoridade Marítima e 
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ISN de Esposende) foram colocados, nas zonas não vigiadas da Barca do Lago e 
do Marachão, equipamento de salvação constituído por boia de salvação e 
respectivo painel informativo. Este equipamento destina-se a ser usado somente 
em situações de afogamento/pré-afogamento.  -----------------------------------------  

F - CULTURA, DESPORTO, LAZER E ASSOCIATIVISMO 

1. Apoio À Comissão De Festas Em Honra De S. Sebastião (Paróquia De Fonte 
Boa) - A comissão de Festas em Honra de S. Sebastião, solicitou autorização para 
ocupação do espaço afeto à Av. da Igreja – Fonte Boa (local onde se vão realizar 
as festividades, de 26 a 29 julho de 2018), assim como, a cedência de stands e 
barreiras. Solicitou ainda, à semelhança de anos anteriores, um donativo para a 
ajuda nas despesas, tendo sido concedido um patrocínio de 400,00 € (quatrocentos 
euros). -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Apoio À Comissão De Festas Em Honra De S. Marinha (Paróquia De Rio 
Tinto) - A comissão de Festas em Honra de Sta. Marinha solicitou a esta autarquia 
autorização para ocupação do espaço afecto ao Lugar da Igreja (local onde se vão 
realizar as festividades, de 18 a 22 de julho de 2018), assim como, a cedência de 
stands e barreiras. Solicitou ainda, à semelhança de anos anteriores, um donativo 
para a ajuda nas despesas, tendo sido concedido um patrocínio de 300,00 € 
(trezentos euros).  ----------------------------------------------------------------------------  

3. Pedido De Ocupação Do Espaço Público – Barca Do Lago.  A Fábrica da Igreja 
Paroquial de S. Miguel – Gemeses veio requer, autorização para nos dias 3 a 6 de 
agosto, ocupar parte do areal das margens do Rio Cávado, na Barca do Lago, para 
lançamento do fogo-de-artifício, durante o decorrer das festividades em Honra da 
Senhora da Barca do Lago. -----------------------------------------------------------------  

4. Pedido De Ocupação Do Espaço Público. A Associação Pais e Encarregados de 
Educação de Fonte Boa, assim como, o Grupo de Jovens de Fonte Boa solicitaram 
autorização para ocupação de espaços na Avenida da Igreja – Fonte Boa. O espaço 
a ocupar, no período de realização da Festa em Honra de S. Sebastião, destina-se 
à colocação dos stands, requeridos à Câmara de Esposende, e visam a angariação 
de fundos para as aquelas instituições. ---------------------------------------------------  

5. Apoio À Associação Desportiva E Cultural De Rio Tinto. A Associação 
Desportiva E Cultural De Rio Tinto (ADCRT) solicitou a esta autarquia apoio no 
procedimento administrativo, designadamente, para a emissão do licenciamento 
do 6.º Passeio de Motos e Motorizadas antigas, com início no Largo da Igreja e 
termo na Fonte de Sta. Marinha, em Rio Tinto. Solicitou também, à semelhança 
de anos anteriores, um donativo para a ajuda nas despesas.  -------------------------  

6. Reunião Com A Associação Desportiva E Cultural De Rio Tinto (ADCRT) E 
A Escola O “Fintas”. Na reunião agendada com a ADCRT e a escola de futebol 
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o “Fintas, foi apresentado o projecto para prática desportiva “formação inicial de 
futebol infantil” para as crianças da União das Freguesias. Para a concretização 
daquele projecto a ADCRT e a Escola os “Fintas” requerem a parceria desta Junta 
de Freguesia no referido projecto, solicitando para o efeito um apoio financeiro. A 
Junta de Freguesia, no âmbito das suas competências, tem o dever de apoiar as 
atividades realizadas pelas associações/instituições da freguesia, quer sejam de 
natureza social, cultural, educacional, desportiva ou outra de interesse para a 
freguesia, desde que, estas sejam sem fins lucrativos e realizadas, exclusivamente, 
para a população da união da freguesia. Ora e tendo por base este princípio, o 
executivo da Junta, após analisada a pretensão, deliberou declinou a parceria e não 
conceder o apoio solicitado.  ---------------------------------------------------------------  

7. Dia Do Município. A Camara Municipal de Esposende, levou a cabo um conjunto 
de iniciativas de forma a festejar condignamente o Dia do Município e dos 25 anos 
de elevação de Esposende a Cidade. O Município de Esposende, consciente do 
trabalho que as instituições/associações veem desempenhado, aos longos dos 
tempos, na sociedade esposendense, convidou a União das Freguesias de Fonte 
Boa e Rio Tinto e demais associações/instituições a participarem e a estarem 
presentes nas comemorações do Dia do Município. Participaram e fizeram-se 
representar nestas comemorações, também fazendo uso dos respectivos 
estandartes, a Junta de Freguesia com o estandarte de Fonte Boa e o de Rio Tinto, 
o Grupo de Marinheiros, o Rancho Folclórico e a Associação Desportiva e Cultural 
de Rio Tinto.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

G - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIAIS E FINANCEIROS 

1. Consulta de documentos. Foram colocados à disposição do requerente, no 
edifício da Junta de Freguesia, em Fonte Boa e em Rio Tinto, documentos 
requeridos para consulta gratuita. No final da consulta foram requeridos um basto 
conjunto de fotocópias e de variada natureza;  ---------------------------------------  

2. Concessão de terreno para sepultura perpétua. Foi apresentado um 
requerimento e autorizada a concessão de um terreno destinado a sepultura 
perpétua, no Cemitério Paroquial de Fonte Boa.  ------------------------------------  

3. Sepultura Perpétua - Averbamento – Foi apresentado um requerimento e 
autorizado o respetivo averbamento de sepultura perpétua, no Cemitério Paroquial 
de Rio Tinto.  ------------------------------------------------------------------------------  

4. Processo N. Proc. 370970/09.6YIPRT.1 – Incidente de Liquidação. 
Relativamente ao processo em que é requerente a Massa Insolvente de Cândido 
Escrivães, Lda., em conformidade com o douto despacho, os peritos nomeados 
para intervir nos autos apresentaram ao tribunal o laudo da peritagem e respetivas 
notas de honorários. A Junta, através do respetivo mandatário, foi notificada do 
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relatório pericial apresentado pelos peritos. Foi ainda remetido, para 
N/Conhecimento, o despacho proferido no processo “…Fls. 36, 37 e 38: A 
pagamento; Fls. 39 a 41:  Aos I. Peritos para os esclarecimentos solicitados. Prazo: 
10 dias…”.  --------------------------------------------------------------------------------  

5. Pedido de Apoio Financeiro à Construção do Terminal Multibanco. Com a 
construção e conclusão do “Bunker” e após a assinatura do protocolo de 
colaboração, entre Junta da Freguesia e a Caixa de Crédito Agrícola, em maio de 
2018 foi instalada a máquina ATM (vulgo MB). Assim e no âmbito das formas de 
apoio às Juntas de Freguesia, foi solicitado à Câmara Municipal de Esposende o 
apoio financeiro, para fazer face às despesas com a construção/conclusão do 
“BUNKER”, no valor total de 15.467,12 € (quinze mil, quatrocentos e sessenta e 
sete euros e doze cêntimos).  ------------------------------------------------------------  

6. Pedido De Apoio Financeiro. Foi solicitado a Câmara Municipal de Esposende, 
no âmbito do apoio às juntas de Freguesia, designadamente no transporte escolar, 
o apoio financeiro, no valor de 2.650,00€ (dois mil, seiscentos e cinquenta euros) 
para custear a despesa com o transporte das crianças e idosos desta freguesia, nas 
diversas deslocações que fazem no âmbito desportivo, cultural, recreativo, social 
e lazer. -----------------------------------------------------------------------------------------  

H - SERVIÇOS E PATRIMÓNIO  

1. Apoio às Juntas de Freguesia – Requerimentos à CME. Em virtude de se 
verificar a necessidade de efetuar trabalho urgente de repavimentação na Zona do 
Parque de Estacionamento do Marachão - Rio Tinto, foi solicitado, os meios 
humanos e materiais necessários para o assentamento da calçada.  ------------------  
Em virtude de cedência ao domínio público, por motivo de alargamento de troço 
na Rua António Machado Gomes - Rio Tinto e verificando-se a necessidade de 
efectuar o trabalho de pavimentação, foi solicitado o Serviço de Máquina para 
nivelar e compactar o terreno; o Serviço de viatura (camião) para o transporte de 
calçada antiga para ser usada na repavimentação do Parque Estacionamento do 
Marachão; Areia; 130 m2 de cubo.  -------------------------------------------------------  
Em virtude de algumas das estacas de fixação/apoio às árvores existentes na Av. 
da Igreja - FB foi remetida uma Requisição para a substituição das existentes. ----  

2. Aquisição de Roçador e Soprador No âmbito das suas competências a Junta de 
Freguesia tem de proceder à manutenção/conservação dos espaços verdes, à 
desvegetação herbácea nos caminhos rurais/outros, à limpeza de ruas e cemitérios, 
na área da União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto. Para aquele 
procedimento, a Junta dispõe somente dum roçador (presentemente encontra-se 
avariado e, no passado, já foi alvo de reparação. O custo versus benefício não 
justifica nova reparação) o que é manifestamente insuficiente, pois a 



  União das Freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto 

   

   

                                   

10 

 

manutenção/conservação da limpeza dos cerca de 51 km de caminhos e 
arruamentos é uma realidade e uma necessidade permanente. Para o cabal 
cumprimento das suas competências assim como para aquela finalidade foi 
imperioso a aquisição de dois roçadores e um soprador;  ------------------------------  

3. Aquisição de Mini-Bus. Foi solicitado à Camara Municipal de Esposende, no 
âmbito de apoio às Juntas de Freguesias, um apoio financeiro para aquisição de 
um veículo de transporte de passageiros de modo a satisfazer as necessidades de 
transporte decorrentes das instituições afectas a esta União das Freguesias de Fonte 
Boa e Rio Tinto. Após deliberação da Câmara Municipal de Esposende na 
atribuição de 90% do apoio financeiro no valor de 40.950,00 € (quarente mil, 
novecentos e cinquenta euros) depois de produzida a unidade, prevê-se a entrega 
do autocarro “FORD TRANSIT MINI BUS” em finais de Dezembro/início de 
Janeiro de 2019.  -----------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


