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Caros conterrâneos e amigos
 
Durante o ano de 2016, o executivo da Junta da União de Freguesias de Cardielos e Serreleis realizou diversas obras 
em arruamentos e outros espaços públicos , por forma a satisfazer justas aspirações dos residentes e dos que nos 
visitam.

A aposta na cultura, desporto e lazer continuam na primeira linha da nossa ação, daí que, com empenho, tenhamos 
conseguido sensibilizar a Câmara Municipal para aquisição de um miniautocarro, destinado preferencialmente ao 
apoio das crianças da Escola e Jardins de infância da Freguesia bem como a outras atividades culturais.

As associações locais contam com o nosso apoio para a realização das suas atividades, disponibilizando salas, 
melhorando equipamentos e executando obras em ordem a viabilizar a prática desportiva assim como outras 
iniciativas culturais .

Com o intuito de ajudar os pais, durante os períodos de férias escolares, procurámos organizar ATLs que 
proporcionassem às nossas crianças momentos de aprendizagem, criatividade e lazer. Estas atividades foram 
organizadas por técnicos do GAF (Gabinete de Apoio à Família), Vicentinos de Cardielos e outros colaboradores da 
Junta de freguesia.

Os seniores têm merecido igualmente todo o nosso apoio, de um modo particular os que aderiram ao programa 
“Vencer a Idade com saúde”, apoiando-os nas deslocações à Piscina Municipal e à ginástica no Salão Nobre do 
edifcio da Junta em Serreleis.
Com o empenho das funcionárias e colaboradores da Junta, temos conseguido manter os arruamentos e espaços 
verdes da freguesia mais acolhedores para os moradores e visitantes.

Ao longo do próximo ano, vamos continuar com o mesmo ânimo tendo como único objetivo o bem estar dos 
Cardielenses e Serrelenses.

Como mensagem final, formulo votos de Um Santo e Feliz Natal 2016 e que o Novo 
Ano proporcione a todas as famílias a concretização dos seus principais anseios

O Presidente da Junta | Manuel Castilho
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Durante o ano de 2016, a Junta da União de freguesias de Cardielos e Serreleis executou obras na rede viária, respon-
dendo às justas expetativas dos moradores, apoiou a dinamização da zona de atividades económicas, melhorou o piso 
de diversos arruamentos, proporcionando a fluidez do tráfego para as pessoas da freguesia que no dia a dia se deslocam 
a pé ou de automóvel nos diversos arruamentos da freguesia. Reconhecendo que muito há a fazer já que a maioria ainda 
se apresenta com pavimentação muito desconfortável, comprometemo-nos a dar continuidade às intervenções em falta. 
o que continuará a exigir da nossa parte uma intervenção.
No cemitério de Cardielos, deu-se mais um passo na concretização do projeto de requalificação.

OBRAS E MELHORAMENTOS
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Obras de requalificação da Rua de S. Roque (Serreleis)
Esta rua foi alvo de pavimentação em cubo numa área de 1200 m2 entre a Estrada Nacional 202 e a Quinta das Tuías.

Piso da Marginal do rio Lima alvo de nova reabilitação

Alargamento, drenagem de águas e pavimentação na Rua das Duas Bicas.



A zona de atividades económicas de Cardielos foi alvo de obras de pavimentação no arruamento norte tornando o espaço
mais atrativo para a instalação de novas empresas. A obra foi executada pela Câmara Municipal de Viana do Castelo em colaboração 
com a Junta de freguesia.

Alargamento e construção do muro na Rua Padre Domingos Gomes do Couto

Pavimentação da Rua de S. Tiago.

Alargamento e pavimentação da Rua da Quenha Escura (zona de atividades económicas)



Regularização e ampliação das margens do canal de águas pluviais na rua de Lamelas.

Alargamento e requalificação do piso da rua da Escola facilitando o acesso à rua de Lamelas.

Abertura de arruamentos no terreno da Junta anexo ao cemitério de Serreleis e limpeza do terreno anexo à Casa do Povo em Cardielos.

Construção da arrecadação no cemitério de Cardielos e conclusão do muro do alçado sul com colocação de capeado e pirâmides.

A Valorização do Património natural e a preservação ambiental tem merecido por parte deste Executivo uma atenção 
privilegiada, por forma a destacar a riqueza que os nossos antecessores nos legaram.

2 - VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL



Entrega e bênção do miniautocarro em maio 2016

Registos fotográficos de algumas atividades ATL - GAF

Registos fotográficos de algumas atividades ATL - Vicentinos

EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER
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As crianças da nossa freguesia são “as mais belas flores do nosso jardim”, com elas vivemos o presente e projetamos o 
futuro. Daí que, o executivo da União de Freguesias de Cardielos e Serreleis tenha apostado na manutenção da Escola e 
Jardins de Infância. Como queremos equipamentos que favoreçam uma aprendizagem de qualidade, reivindicamos junto 
da Câmara Municipal esses meios materiais, de entre os quais salientamos a entrega de um miniautocarro que ficará, 
primordialmente, ao serviço da educação.
Com o objetivo de apoiar os pais e enriquecer a ocupação dos tempos livres das nossas crianças foram organizados 
ATL’s nas férias da Páscoa e durante o mês de julho. Como parceiros e dinamizadores contámos com o apoio de técnicos 
do GAF (Gabinete de apoio à família), Vicentinos de Cardielos, escuteiros de Serreleis e das nossas colaboradoras Laura 
Costa e Céu Lima.
No âmbito do desporto foi com enorme satisfação que foi assinado um protocolo entre a Câmara Municipal e as fregue-
sias de Torre e Vila Mou, Nogueira, Vilar e Meixedo e Cardielos e Serreleis, destinado à ampliação e colocação de um piso 
sintético no campo de jogos dos ”Monções“ que ficará ao serviço das escolinhas e clubes de futebol das freguesias 
envolvidas.



Espaço Biblioteca / Ludoteca

Durante o ano a BLES trabalhou com as escolas da freguesia na promoção do gosto pela leitura e na capacidade de 
expressão, estando de portas abertas ao serviço de todos.
Foi ainda elaborado um documentário sobre a escola feminina, em parceria com a turma de multimédia do agrupamento 
Pintor José de Brito (retrata vivências de alunas, professoras e funcionárias).

Danza Kids (turma do infantário / turma primária)Oficina dos sons (audição)

Assinatura do protocolo entre a Câmara Municipal e as freguesias de Torre e Vila Mou, Nogueira, Vilar e Meixedo e Cardielos e Serreleis, 
destinado à ampliação e colocação de um piso sintético no campo de jogos dos ”Monções“

Atividades extracurriculares

Equipamentos desportivos



INFORMAÇÕES
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA:
Cardielos | 3ª e 5ª feiras | 09h00 às 12h00
Serreleis | 2ª e 4ª feiras | das 09h00 às 12h00

CONTACTO DA JUNTA DE FREGUESIA 
Largo de Cardielos, 82- 4925-349 CARDIELOS 
Telefone/Fax: 258 832 094  / 258 831 831
e-mail: jfcardieloseserreleis@sapo.pt
www.cardielos-Serreleis.com 
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>>

>>
4

A CSIF (Comissão inter-freguesias de Santa Marta de Portuzelo, Cardielos e Serreleis) reúne várias entidades de modo 
a serem criadas respostas para os múltiplos problemas de carência e fragilidade social.
De entre as várias atividades destacamos a participação, no dia 1 de outubro, na recolha de bens de higiene e limpeza e 
comemoração do dia do idoso.
No dia 01 de dezembro, organizou o Passeio da Amizade ao museu e Sé de Braga assim como aos Santuários do Sameiro 
e Bom Jesus.
Para o dia 17 dezembro, organizou um Concerto Solidário na Igreja de Santa Marta de Portuzelo.


