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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 

Conforme o previsto na alínea o) do nº 1 do art. 17º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro apresento a seguinte informação escrita da 

actividade da Freguesia, desde 20 de Setembro de 2010, até à presente data: 

1-  OBRAS 

 

 

Melhoramento das acessibilidades rurais, nas diferentes zonas da Freguesia: 

 

Nogueirinha 

Travanca 

Corda - Macedo 

 - Intervenção, ao nível da plataforma, com utilização dos seguintes materiais: brita, pedra e 

“toutvenant” e cimento. 

 

 

Recuperação de muros de pedra 

 

     Caminho do” Lagar Velho” - Travanca 

      Largo da Igreja - Travanca 

     Caminho do”Prado ”- Macedo 

 

2- PROJECTOS 

 

 

2.1. Candidaturas apresentadas, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural – 

Promoção da Competitividade, Acção 1.6.5 – “Projectos Estruturantes e Tipologias de 

Construção e Requalificação de Caminhos Agrícolas e Electrificação Rural” (Portaria n.º 

1037/2009, de 11 de Setembro): 

 

- Caminho da Corda - Macedo de Cavaleiros;  

- Caminho do Prado 1 - Macedo de Cavaleiros; 

- Caminho do Prado 2- Macedo de Cavaleiros; 

- Caminho do Bôbo - Macedo de Cavaleiros;  



FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS 

2 

 

- Caminho do Chafurgo - Macedo de Cavaleiros;  

- Caminho da Bela vista /Curvaceira - Macedo de Cavaleiros;  

- Caminho de Vale de Carneiro - Macedo de Cavaleiros; 

- Caminho da Bela Vista /Vale de Carneiro - Macedo de Cavaleiros;  

- Caminho do Cruzamento de Vale de Prados - Serrinha (Seixigal) - Nogueirinha; 

- Caminho do Vale - Nogueirinha;  

- Caminho dos Lameiros - Nogueirinha; 

- Caminho da Folhinha - Nogueirinha;  

- Caminho de Vale de Carneiro/Carrascal - Nogueirinha;  

- Caminho dos Barreiros - Travanca;  

- Caminho do Toco 1 - Travanca; 

- Caminho do Toco 2 - Travanca; 

- Caminho da Ribeirinha - Travanca; 

- Caminho da Rage Esquerda - Travanca; 

- Caminho da Rage Direita - Travanca; 

- Caminho do Parque de Merendas - Travanca; 

- Caminho da Castanheira - Travanca; 

- Caminho do Lagar Velho - Travanca; 

- Caminho do Cemitério /Moinho - Travanca; 

- Caminho Castanheira/Santa Barbara - Travanca; 

- Caminho de Vale da Pedra - Travanca; 

 
2.2. Candidatura em preparação, com vista à construção de salas mortuárias, em Travanca e 

Nogueirinha.  

  2.3 Candidatura em preparação, com vista à recuperação de linhas de água. 

 

3 – CULTURA, DESPORTO, EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL 

 

 Tendo em conta o papel social que cabe à Freguesia, estão a ser levadas a efeito, algumas 

intervenções de âmbito social, nomeadamente, apoio e acompanhamento domiciliário e 

realojamento. Neste contexto, está a ser preparado um Gabinete de Atendimento e 

Acompanhamento a situações mais complexas, do ponto de vista sócio/económico.  

Realização de um Fórum, no âmbito das comemorações “ 2010 – Ano de Combate à Pobreza e 

Exclusão Social” 

No âmbito do Desporto, a Freguesia apoiou, com os meios e os recursos que lhe foram 

solicitados pelas diferentes Associações/Colectividades existentes, todas as actividades 

realizadas pelas mesmas. 

 

4 – OUTRAS ACTIVIDADES DO PRESIDENTE E OUTROS MEMBROS DA FREGUESIA 

 

 - Reunião de trabalho e visita ao local, com o Sr. Director de Estradas de Bragança com vista 

ao tratamento dos seguintes assuntos: Ligação do caminho do “Lagar Velho”-Travanca a 

Pinhovelo, através de uma passagem aérea sobre o 1P2 – troço que liga o “Nó” rodoviário de 

Pinhovelo ao “Nó” rodoviário de Carrapatas, acessibilidades rurais às propriedades privadas de 

ambos os lados do já referido troço, ligação do “Nó” de Carrapatas à aldeia de Cortiços; 
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 - Reunião e visita aos locais em apreço, com o Sr. Eng. Filipe Preto, da empresa Ascendi, 

concessionária do IP2, no âmbito dos assuntos anteriormente tratados com a Direcção da E.P 

(Estradas de Portugal); 

- Reunião de trabalho, com os Técnicos da CCDRN, com vista à construção das casas 

mortuárias de Travanca e Nogueirinha; 

- Reunião de trabalho com a Fábrica da Igreja de Macedo de Cavaleiros, com vista à 

preparação dos projectos referentes às Casas Mortuárias de Travanca e Nogueirinha; 

 - Participação em todos os eventos realizados pelas diferentes Entidades, designadamente 

Câmara Municipal, Assembleia Municipal, Paróquia Local, Rede Social local etc.;  

- Participação em seminários, fóruns e outras actividades afins, levadas a efeito no âmbito 

geográfico de toda a Região Norte; 

- Reunião de trabalho com a Equipa Gestora do Programa Proder; 

- Duas reuniões de trabalho, em Lisboa, com a Equipa Técnica do Programa Proder 

 - Reunião de trabalho com a Equipa Técnica Responsável pela elaboração das candidaturas, no 

âmbito do Programa Proder; 

- Reunião de trabalho com o senhor Director do Centro de Formação do IEFP – Bragança; 

 

 

 

 

 

Macedo de Cavaleiros, 2010-11-30 

 

O Presidente da Freguesia, 

 

 

Joaquim Manuel Ferreira Seabra 


