
www.jf-barcouco.pt



Junta de Freguesia de Barcouço . Março 2023

editorial

ficha técnica
propriedade. Junta de Freguesia de Barcouço
design gráfico. deBastos - design & publicidade
periocidade. Semestral

divulgação. 
A informação deve ser enviada até dia 10 de cada mês para barcouco.secretaria@gmail.com 
ou para a morada: Largo da Junta 3050-090 Barcouço

Bem-vindos à primeira edição do 
Boletim Informativo da Freguesia 
de Barcouço.

É com muita satisfação e orgulho que a Junta de  

Freguesia lança o primeiro Boletim Informativo  da 

Freguesia de Barcouço.

Este será um Boletim semestral, que levará à                  

população de Barcouço toda a informação relevante, 

sobre as atividades realizadas e desenvolvidas pela 

Junta de Freguesia.

Este será um Boletim aberto a todas as instituições 

e Associações da nossa Freguesia, onde poderão 

partilhar as suas ações e atividades, para que essa 

informação chegue à população.

Estamos convictos que o Boletim Informativo vai 

aproximar a Junta de Freguesia da População local 

e proporcionar uma participação mais ativa de 

todos, com o único objetivo de colaborar para 

o desenvolvimento da nossa Freguesia.

Um abraço amigo de todo o Executivo.

O Presidente da Junta
João Cidra Duarte
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Requalificação/Manutenção 

CEMITÉRIO DA FREGUESIA

FONTANÁRIOS

Manutenção e Requalificação

• Continuação das obras de execução 

de sepulturas no cemitério e previsão 

de requalificação dos corredores de 

circulação;

Procedeu-se à desmatação da envolvente da fonte do Corgo em Cavaleiros;

Antes Depois



Junta de Freguesia de Barcouço . Março 2023

Requalificação/Manutenção 

CAMINHOS VICINAIS

Procedeu-se ao arranjo e manutenção de caminhos agrícolas e valas confinantes, em vários 

lugares da freguesia, nomeadamente:

 • Caminho do Rio em Barcouço; 

 • Caminho da Fonte Velha em Barcouço;

 • Limpeza e desobstrução da Vala de Grada;

 • Limpeza e desobstrução da Vala de Cavaleiros; 

 • Limpeza das bermas dos caminhos agrícolas na época das vindimas.

Caminho do Rio em Barcouço

Caminho da 

Fonte Velha 

em Barcouço
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Requalificação/Manutenção 

CAMINHOS VICINAIS

Foram realizadas duas limpezas anuais nas ruas dos perímetros urbanos, de todos os lugares 

da Freguesia, com esta ação conseguiu-se proporcionar melhores condições de higiene e 

segurança à nossa população.

Procedeu-se também à recolha de monos, em situações pontuais, por parte da Junta de       

Freguesia, sempre que contactada para o efeito.

Limpeza e desobstrução da Vala de Grada

Limpeza e 

desobstrução 

da Vala de 

Cavaleiros
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Associativismo 

Outras Ações 
Recolha de bens para a Ucrânia 

A Junta de Freguesia manteve e mantem uma excelente relação de               

proximidade com as associações da Freguesia. 

Proporcionou ao longo do ano um apoio importantíssimo para o desenvolvimento e manu-

tenção do associativismo local. 

Neste sentido, dinamizou-se as diversas atividades realizadas pelas associações, assim como 

se garantiu apoio na cedência de equipamentos e na limpeza e manutenção dos espaços em 

que as atividades se realizaram.

Foi disponibilizada a Sede da Junta de               

Freguesia de Barcouço, para receber 

bens essenciais com destino à população                  

Ucraniana atingida pela guerra. 
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Desporto

Feiras

Eventos Realizados pela Junta de Freguesia de Barcouço 

Entrega de prémios     

à equipa de Futsal do         

Futebol Clube de Barcouço, 

pelos títulos de campeão 

da Taça e Supertaça do   

Distrito de Aveiro e títulos 

individuais de melhor jogador e marcador ao intitulado “Rei do Futsal do Distrito de Aveiro”, 

nosso atleta Miguel Martins.

Abertura da Feira de Barcouço   

após as obras de Requalificação do 

pavimento

Sabor&Artes - Freira de Artesanato 

e Gastronomia com a presença do nosso 

tradicional Bolo de Cornos.

Esta foi a sétima edição de um evento que 

tem crescido nas sucessivas edições



Junta de Freguesia de Barcouço . Março 2023

Agradecimentos
Às Associações, Coletividades, Instituições da Freguesia de Barcouço, 

pelo esforço empenho e dedicação em honrar os nossos valores, 

costumes e culturas durante este ano de 2022.

Ao comércio local da Freguesia de Barcouço, 

por servir a nossa população dia após dia.

A todos nossos habitantes, residentes não residentes, visitantes da nossa 

Freguesia que deixam um bocado de si e levam um bocado de nós.

Obrigado.

Largo da Junta, 2 • 3050-090 Barcouço

Telf.: 239 914031 (chamada rede fixa nacional)

barcouco.secretaria@gmail.com

www.jf-barcouco.pt


