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A Lei 11A/2013 de 28 de Janeiro, criou a União de Freguesias Messegães, Valadares e Sá por 

agregação das que lhe dão o nome.  

2014 é pois o primeiro ano da freguesia, instalou-se uma nova junta numa nova sede. Não 

esperávamos um ano fácil, três freguesias próximas mas muito desiguais. Era natural que a 

nova Junta fosse permanentemente testada, e foi. Procuramos dar e implementar sempre 

respostas equilibradas e integradoras, no sentido de suprir as necessidades e manter o 

equilíbrio necessário para que ninguém se sentisse excluído.  

Relativamente ao que propusemos para 2014; 

A Igreja da Misericórdia está com os problemas da titularidade patrimonial resolvida por 

escritura pública. O projecto de recuperação está em execução devendo estar concluído e em 

condições de ser candidatado no final do próximo ano. Parece um horizonte temporal longo, 

mas não é, tendo em consideração a dimensão da obra e a número de entidades que terão de 

dar parecer sobre a mesma.  

 

http://www.panoramio.com/photo_explorer


Relativamente à sede da Junta, o antigo edifício administrativo de Valadares e Cadeia está com 

o projecto concluído. Procuramos candidata-lo ao ON2, da CCDRN, tendo sido recusado dada a 

pequena dimensão da obra proposta e por as Juntas não poderem concorrer ao programa 

ON2.Ainda tentamos que fosse a  Câmara  faze-lo, o que também não foi possível. Assim sendo 

será novamente candidatada em  2015, e já com algumas alterações ao projecto inicial, pois 

finalmente tivemos acesso ao como era a Antiga Cadeia e vamos recupera-la na sua traça 

original, ficando o primeiro andar para Sede da Freguesia com Salão Nobre e secção 

administrativa /atendimento. 

 

 

O Cemitério de Stª Eulália, está concluída a primeira fase conforme o planeado. 

 

 



Relativamente à Viação Rural:   O Caminho das Regadas está concluído. 

 

 

 

O Caminho Mato à Nogueira/Outeiral, está concluído, conforme o planeado 

 

 



Na Rua de S.João de Sá, o alargamento frente ao nº 1634, está efectuado 

 

Águas e Regadios 

Fonte e Lavadouro na Portela, concluído. 

 

O Fontanário do Mezio foi limpo desinfectado e arranjado. 

 

Relativamente às Corgas e outras linhas de Água foi elaborada um projecto, pelo Sr Engº 

Daniel Santos, aguarda a abertura das candidaturas ao PDR para que se inscreva; Limpeza das 

corgas numa faixa de 10m e a margem do Rio Minho numa faixa de 30m. 

Relativamente ao Polidesportivo no Areal, não foi arranjado pois a candidatura para a 

colocação do relvado sintético no Campo dos Raianos incluía o arranjo de todos os espaços 



adjacentes onde está incluído o Polidesportivo. Recusada a candidatura, avançou a Câmara 

com o relvado, e elaborou nova candidatura ao ON2 – CCDRN, esperemos que seja aceite e 

aprovada em breve. 

Relativamente ao Parque Geriátrico da Srª da Abadia, foi feita a baixada eléctrica conforme o 

planeado, faltando a colocação dos candeeiros. 

O Largo da Veiga na Bemposta não foi executada a obra. 

A verba de 3000,00€ proposta para a Misericórdia, será, a pedido do sr Padre Joel transferida 

para 2015. 

Aos Raianos e ao CENSO foi atribuída e paga a verba de 3 000,00€ a cada uma das instituições, 

também conforme o planeado. 

Procedeu-se conforme o planeado a duas limpezas à freguesia, uma antes da Páscoa e outra 

no Verão, e diversos arranjos pontuais onde e quando necessário. 

Relativamente à iluminação pública, a Câmara Municipal exige que se desliguem algumas das 

lâmpadas; no Caminho das Corredouras e no Largo de S.Miguel, e só depois liga as lâmpadas 

pedidas, no Outeiral, na Senra e em Vila França, apesar de pedida e justificada com a muita 

idade da viúva que lá vive sozinha, não está garantida. 

A Casa da Cultura foi dotada de um sistema Multi – Média de som e imagem. 

Tivemos muitas outras intervenções, mesmo que ainda não visíveis, tal como o 

acompanhamento dos RAIANOS na sua luta pelo relvado. 

As águas pluviais na Grova e no Pereiro. 

A criação da comissão que representa os expropriados da Barragem de Sela, que em breve 

terá noticias, esperamos que boas. 

Acompanhamento dos representantes das pesqueiras interditas à Secretaria de Estado dos 

Negócios Estrangeiros 

Negociações infindáveis com a ERSAR e a Câmara relativas ao abastecimento de água a 

Messegães 

Foi um ano muito trabalhoso, complicado em muitos aspectos, mas gratificante no que 

respeita a obras e principalmente porque estamos a conseguir que todos nos habituemos que 

existe apenas uma freguesia e podemos melhorar muito a qualidade de vida dos residentes. 

Valadares, 17 de Novembro de 2014. 

 

 

 



Plano de Actividades para 2015 

 

A elaboração de um Plano de Actividades é sempre um exercício extraordinário, que 

obriga ao conhecimento profundo da freguesia. Hoje temos um conhecimento muito 

mais vasto. Aprendemos muito no primeiro ano. 

Fizemos o levantamento das necessidades da freguesia e lamentavelmente concluímos 

que existem demasiadas carências para tão pouco capacidade de as suprir, mesmo 

assim, e deixando de lado as obras que por manifesta insuficiência e capacidade 

financeira de as realizar, como a rede de saneamento básico e a repavimentação dos 

troços de caminhos como a ligação do Mato a Badim, a ligação de Vila França à 

Portela, todo o lugar da Senra bem como a ligação da Portela ao Cruzeiro da Cova, de 

entre outras, estas repavimentações, promessa da Câmara, iniciar-se-ão em 2016 e o 

inicio do lançamento da rede de esgotos, está inscrita no PPI municipal a iniciar-se 

também em 2016. A Zona Industrial de Cornedos aguarda que a CCDRN aprove o novo 

projecto já submetido. 

Para 2015 a Junta propõe: 

Construções 

Requalificação do edifício sede da freguesia.  

 

No rés do chão reconstruiremos a cadeia o mais próximo possível de como era 

originalmente ficando destinada a espaço de memória e no primeiro andar 

concluiremos a construção do edifício ficando com duas divisões – Salão Nobre , e uma 

zona administrativa parta funcionamento da própria Junta. Novamente vamos tentar 

candidatar esta obra a um programa de financiamento pelo que a vamos dotar 

financeiramente com a parte correspondente à Junta 

Cemitério de Stª Eulália – segunda fase; Colocação de gradeamento e portão,  arranjo 

do largo fronteiro para estacionamento com pavimento em tuvenam  e conclusão dos 

WC bem como a reorganização do regadio e encaminhamento das águas pluviais. 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://cdn1.igogo.pt/fotos/08/29/antiga-cadeia-de-valadares-2-1.jpg&imgrefurl=http://www.igogo.pt/antiga-cadeia-de-valadares/&h=255&w=375&tbnid=-lRDYYPED_g0CM:&zoom=1&docid=HufvGEaQCD2-UM&ei=qJB3VLzzFYPcarD_gZgJ&tbm=isch&ved=0CD8QMygWMBY&iact=rc&uact=3&dur=669&page=2&start=18&ndsp=22


 

Viação Rural e Águas Pluviais 

Caminho velho de Sá a Vilarinho – Proceder a uma limpeza profunda do caminho e 

tratar do encaminhamento da água do regadio. 

 

 

Pavimentação em cimento do primeiro troço da travessa da Fonte Escura e 

encaminhamento das águas pluviais para a corga da Albergaria. 

 



Arranjo do caminho do Covelo. Concluída a primeira fase; Bemposta / Regadas / Fonte, 

é imperativo conclui-lo. 

 

Arranjo e pavimentação da curva da Cigarreira, inclui a colocação de Rails de 

protecção. 

 

No Lugar das Costeiras criar um abarreira em betão para impedir que a estrada 

continue a rachar encaminhar as águas pluviais. 

 

Pavimentação em cimento do caminho da Veiga até à última casa, cerca de 40m.

 



Encaminhamento das águas pluviais na Senra, com colocação de caixas colectoras e 

tubagens até à nova 202. 

 

Encaminhamento das águas pluviais em Belia com a colocação de uma tubagem de 

travessia até à corga, ficando assim resolvidos todos os problemas provocados pela 

acumulação de terra e outros detritos na curva. 

 

 

Colocação de protecções na curva da estrada de Sá a Vila França. 

 

 



Arranjo do telhado e pavimento envolvente do Lavadouro Público da Chão. 

No Largo da Albergaria proceder à regularização do pavimento. Terá de ser levantado 

e recolocado, no acesso ao Caminho do Cereiro limpar e negociar com os 

comproprietários das águas da mina o enterramento das tubagens 

Cultura, Desporto e Acção Social 

Ajudar com comparticipação financeira os Raianos e o Censo 

Criar na Casa da Cultura uma biblioteca que agregue todos os livros dispersos pelas 

antigas sedes das Juntas. 

Outros 

Ceder por comodato de dez anos o salão da sede da junta de Sá à Comissão Directiva 

dos Compartes dos Baldios de Sá, para aí instalarem a sua sede. Inclui equipamento 

informático e mobiliário. 

Ajudar a paróquia na conservação dos templos, assumindo a Junta as limpezas 

exteriores nos dias festivos 

Proceder como habitualmente a duas limpezas gerais à freguesia, no período da 

Páscoa e do Verão. 

Distribuição de água para consumo à extinta freguesia de Messegães. 

Tem a Junta da União participado em muitas reuniões e eventos relativamente a este 

assunto. O ponto da situação neste momento é o seguinte; A Câmara Municipal exigiu 

que se entregasse as chaves de acesso ao portal da ERSAR bem como o PQCA relativo a 

este sistema de distribuição de água. Respondeu a Junta, depois de conjuntamente 

com as Juntas que tem o mesmo problema consultado um gabinete jurídico, que não 

iria entregar as chaves de acesso ao portal, pois estas eram de uso exclusivo da Junta. 

Exige a Câmara e a ERSAR que se harmonize o tarifário de preços para todos os 

consumidores da União, o que vamos ter de fazer, se for possível em dois anos, ficando 

a diferença diluída em metade cada ano. Exemplo; Preço da água em Messegães – 

0,13€ /m3. Preço da água distribuída pela Câmara em Valadares e Sá – 0,53€/m3. 

Existe uma diferença de 0,40€/m3, pelo que propomos em 2015 a água de Messegães 

passar para 0,33€/m3 e em 2016 passar para o preço igual ao da Câmara.  

Fica desde já a ressalva que será assim se a Junta poder continuar a proceder á 

captação, distribuição e cobrança da água, pois, se tal como a ERSAR e a Câmara 

exigem tivermos de entregar a exploração, não assumimos qualquer compromisso 

além de forte oposição ao acto.  



Solicitamos à Assembleia de Freguesia, que conjuntamente com o Plano para 2015, 

seja votada a autorização para que a Junta possa usar de todos os meios que se 

julguem necessários para contestar, e se for o caso, opor judicialmente uma acção 

contra esta pretensão da ERSAR e da Câmara. 

Valadares, 14 de Dezembro de 2014. 

 

 


