FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS

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 30 de Dezembro de 2010, até à presente data:

1- OBRAS

Melhoramento das acessibilidades rurais, nas diferentes zonas da Freguesia:
Nogueirinha
Travanca
Corda - Macedo

Recuperação de muros de pedra
“Caminho do Lagar Velho” - Travanca
“Caminho da Castanheira” - Travanca

2- PROJECTOS
2.1. Candidaturas apresentadas, no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional
(QREN), destinadas a pequenas e grandes intervenções de limpeza e manutenção da
Ribeira de Travanca;
2.2. Candidatura de Estágio Profissional de Contabilidade e Administração - PEPAL
3 – CULTURA, DESPORTO, EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL
Continuação do processo de sinalização das situações que justificam um apoio e
acompanhamento mais efectivos e que serão posteriormente encaminhadas para os Serviços
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Sociais da Câmara Municipal a fim de serem implementadas as respostas mais adequadas a
cada caso.
No âmbito do Desporto, a Freguesia apoiou todas as actividades, levadas a efeito, pelas
diferentes Associações/Colectividades existentes, nomeadamente, Associação Cultural e
Recreativa da Bela Vista, Clube de Caça e Pesca de Macedo de Cavaleiros, Comissão de Festas
de Travanca, Comissão de Festas do Bairro de S. Francisco de Assis e Secção Desportiva dos
Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros.
No sentido de promover o aumento dos níveis de escolaridade e qualificação profissional,
foram propostas para inclusão no Plano de Formação, de 2011/2012, do Centro de Formação
do I.E.F.P, de Bragança, as seguintes Acções/Cursos de Formação: Alvenaria/Revestimentos,
Agricultura Biológica, Corte e Costura e Informática. Pedreiro (Alvenaria), Corte e Costura e
Informática. Neste sentido, perspectiva-se a possibilidade de dar continuidade a estas áreas de
formação e ainda a inclusão de outras que se considerem mais ajustadas ao mercado de
trabalho local, regional e nacional.
4 – OUTRAS ACTIVIDADES DO PRESIDENTE E OUTROS MEMBROS DA FREGUESIA
- Reunião de trabalho, com o Sr. Director de Estradas de Bragança com vista ao tratamento
dos seguintes assuntos: Cedência de equipamentos diversos, desactivados ou sem uso
permanente, por parte dos serviços adstritos à empresa E.P - Estradas de Portugal e
possibilidade de celebração de protocolos de prestação de serviços;
- Reunião de trabalho com os técnicos da A.R.H do norte, com vista à apresentação de
candidaturas, no âmbito do Q.R.E.N;
-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 cerimónia de atribuição de Menção Honrosa, á Freguesia de Macedo de
Cavaleiros, no Pavilhão da Água – Parque da Cidade do Porto, no âmbito do concurso “ Prémio
Dr. Francisco da Fonseca Henriques” designado “Parque Natural de Travanca”, na categoria do
Eco – design, promovido pela A.R.H Norte;
- Participação em todos os eventos realizados pelas diferentes Entidades, designadamente
ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias, Câmara Municipal, Centro de Saúde, Paróquia
Local, Rede Social local e outras entidades de natureza diversa;
- Participação em seminários, fóruns e outras actividades afins, levadas a efeito no âmbito
geográfico de toda a Região Norte.

Macedo de Cavaleiros, 2011-04-19
O Presidente da Freguesia,
Joaquim Manuel Ferreira Seabra
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